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1. Wymiana gazowa wewnętrzna odbywa się w: 

a) pęcherzykach płucnych 

b) tkankach 

c) oskrzelikach 

d) oskrzelach 

 

2. Oddychaniem komórkowym nazywamy proces: 

a) utleniania związków organicznych, połączony z uwalnianiem energii; 

b) łączenia się tlenu z hemoglobiną w naczyniach włosowatych pęcherzyków płucnych 

c) wymiany gazowej w płucach 

d) wykorzystania energii do pracy organizmu 

 

3. a) Podpisz elementy budowy układu oddechowego i krwioobiegu małego.  

 
b) Uzupełnij zdanie: 

Krew bogata w tlen płynie .................................... płucnymi z płuc do .................................... 

............................................serca. 

 

4. a) Rozpoznaj i podpisz rodzaje komórek krwi.  

b) Przydziel komórkom pełnione funkcje: transport tlenu i dwutlenku węgla, 

    niszczenie drobnoustrojów, krzepnięcie krwi. Wpisz je obok nazwy komórki. 
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5. Wyjaśnij, dlaczego na poniższym schemacie budowy układu pokarmowego człowieka   

część narządów zaznaczonao literami ( A,B,C) a część cyframi (1,2,3,4,5). 

   
Odpowiedź: .................................................................................................................. ............. 

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

6. Wskaż zdanie fałszywe (zakreśl podpunkt przy wybranej odpowiedzi). 

a) Liczbę pęcherzyków w płucach człowieka szacuje się na 300–500 milionów a ich łączna  

    powierzchnia wynosi od 50 do 90 m². 

b) Liczba kosmków jelitowych  wynosi ok. 10 milionów co zwiększa  powierzchnię jelita 

cienkiego prawie 23 razy, tak więc powierzchnia chłonna osiąga wymiary do 200 m2 

c) Krtań jest  górnym odcinkiem układu oddechowego o 4 - 6 cm długości, łączący tchawicę    

z oskrzelami. Służy do wydawania dźwięków. 

d) Wątroba neutralizuje trucizny.  

  

7.  Wybierz z wymienionych pojęć związanych z  rozmnażaniem człowieka i przyporządkuj         

do pełnionych przez nie funkcji:   plemniki, zarodek, nasieniowody, płód, noworodek,  

komórki jajowe, jajowody, zapłodnienie, jajniki. 

a)  tu zazwyczaj dochodzi do zapłodnienia komórki jajowej  …………………………………………….  

b) miejsce rozwoju zarodka - ……………………………………… 

c) element budowy męskich narządów rozrodczych  - ………………………………………………. 

d) stopniowo dojrzewają w jajnikach - …………………………… 

 

8. W podanych zdaniach skreśl błędne określenia tak, aby każde z nich było prawdziwe.   

a) Młoteczek jest pierwszą/ drugą/ trzecią z kolei kostką słuchową licząc od strony          

ucha zewnętrznego.  

b) Największa ilość receptorów znajduje się w plamce pręcikowej/ plamce żółtej/ plamce 

ślepej na siatkówce oka. 

c) Średnicę otworu źrenicy reguluje rogówka/ soczewka/ tęczówka  

d) Zadaniem trąbki Eustachiusza jest wyrównywanie ciśnień/ przekazywanie 

dźwięków/ochrona płuc. 

e) Wrażenia zmysłowe przekazywane są do odpowiednich ośrodków/ narządów/organów 

w mózgu  i rdzeniu kręgowym człowieka. 

f) zmysł równowagi umieszczony jest w uchu środkowym/ uchu wewnętrznym/nosie        

w postaci kanałów półkolistych.  
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9.  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 pokarmowe. 

 Są więc ………………………………… 

 Jest to możliwe dlatego, że w komórkach roślin znajduje się zielony barwnik zwany     

……………………… 

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

 

10. Podane nazwy organizmów wpisz do odpowiedniej rubryki tabeli w zależności od sposobu 

odżywiania: szczupak, wrzos , łoś,  róża, kania czarna, wesz, biedronka, kanianka,  zaskroniec, 

kozica tatrzańska, jemioła, morszczyn. 

samożywne pasożyty roślinożerne mięsożerne 

 
 
 
 
 
 
 

   

 

 

11. Ułóż łańcuch pokarmowy wykorzystując wymienione organizmy: 

 

A) larwy osy, ptak strzyżyk, kapusta, pająki, gąsienice bielinka kapustnika 

 

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

B) sokół, groch, sikora, biedronki, mszyce 

 

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

 

12. Wypisz z poniższego opisu ożywione elementy środowiska przyrodniczego. 

Piętro turniowe– obszar skalistych turni, głazów i piargu. Charakteryzuje się klimatem 

zimnym (średnia temperatura roczna wynosi poniżej -2 °C). W Polsce występuje 

wyłącznie w Tatrach Wysokich. Składa się z zespołu szczytów i grani a gleby występują 

tylko w niektórych miejscach. Woda krąży powierzchniowo, wskutek dużych stromizn 

występuje odpadanie i zmywanie skał i gruzu. Rośliny nie tworzą  zwartych łanów, lecz 
występują głównie kępkami w zagłębieniach terenu, szczelinach skał, na półkach skalnych. 
Dominują  mchy, porosty. Mimo skrajnie trudnych warunków życiowych występują tu jeszcze 
rośliny naczyniowe. Liczba roślin jednak drastycznie spada wraz z wysokością nad poziomem 
morza, na najwyższych szczytach Tatr występują już tylko nieliczne o postaci darni i rośliny 
poduszkowe silnie przylegające do podłoża. 
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Odpowiedź: ………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

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

 

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

 

                         

13. Wpisz, jaki tytuł powinien znaleźć się w ramce przy poniższym schemacie:  

 

a) Obieg materii i obieg energii 

b) Obieg materii i przepływ energii 

c) Obieg energii i przepływ materii 

d) Przepływ materii i przepływ energii 

 

       
 

 

14. Zdjęcia pokazują przyrządy do badania pogody w części a) oraz składniki pogody w części b) 

Połącz je w pary. 

a)                                                                                                                 

                                          
        A B C 
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b) 

                               

                          D E F 

                       odpowiedź:   A -........................    B - ..............................    C - .......................... 

 

15.   Napisz,  czy zdania są prawdziwe, czy fałszywe, wpisując w kratki literę P (prawda)  

lub F (fałsz) 

W czajniku z gotującą wodą występuje ona w jednym stanie skupienia. 

 

Składnikiem pogody tworzącym  grzyby skalne jest wiatr. 

 

Parowanie wody nie zachodzi w temperaturze 50C.  

 

Zimą przy temperaturze powietrza -10 0 C mama wywiesiła pranie przed domem. 

Mówi że wykorzystuje zjawisko sublimacji. 

 

W powietrzu nie ma wody. 

  

Proces przechodzenia ze stanu gazowego w stan stały to krzepnięcie. 

  
 
 

16. a) Uzupełnij schemat  wpisując we właściwe miejsca odpowiednie litery  

 

D -wody gruntowe 

E -parowanie 

G -przemieszczanie się pary wodnej 

H -opad 
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b) zaproponuj tytuł do przedstawionego zagadnienia:  

 

 Tytuł: ...................................................................................................................................... 

 
 

17.  Dzieci wybrały się na wycieczkę do lasu. Do plecaków zapakowały kanapki, wodę  

i kurtki od deszczu. Pomóż im i napisz: 

                                     

a) Jakie mają wziąć przyrządy do obserwacji przyrody: 

......................................................................,       ............................................... ........................ 

b) Wiedzą, że muszą iść na południe. Podpowiedz im , jak mogą  określić tę stronę świata? 

(podaj trzy sposoby) 

- ............................................................................................................................. .......................  

 

- ................................................................................................................................................... 

 

-..................................................................................................................................................... 

c) powrót z wycieczki zaplanowały wieczorem, ponieważ chciały obserwować gwiazdy.  

Wiedzą, że dom jest w kierunku północnym.  

Pomóż im i odczytaj informację z gwiazd. Jak znaleźć północ? 
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 .................................................................................................... 

 

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

 

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

 

18. Wskaż, który przyrząd należy wybrać, aby najlepiej dokonać obserwacji.  

- Wpisz odpowiednią literę przy obserwowanym obiekcie. 

- Zaproponuj tematy obserwacji. 

           
              A B C D 

         a) Wykorzystany przyrząd: ................. 

Temat obserwacji: ........................................................................................................... ........................ 

b)            Wykorzystany przyrząd: ................ 

 Temat obserwacji: ........................................................................................................... ....................... 
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