
klasa  V 2016 

1. Zakreśl podpunkt, w którym wymienione są same jeziora Pojezierza Mazurskiego 

a) Bełdany, Kisajno, Mikołajskie, Mamry, Niegocin 

b)Nidzkie, Dargin, Mamry, Łebsko, 

c)Tałty, Jeziorak , Morzycko, Gardno 

d) Drawsko,  Myśliborskie, Śniardwy, Morzycko 

 

2.  Mapa konturowa Polski przedstawia niektóre wody śródlądowe.  

Korzystając z niej wykonaj polecenia: 

a) Zaznacz linią i podpisz nazwy dwóch głównych rzek granicznych Polski.  

b) Zaznacz na mapie  podanymi literami następujące krainy geograficzne: 

A - Nizina Śląska,  B - Wyżyna Lubelska,  C - Tatry,  D - Pojezierze Mazurskie, 

 E - Pobrzeże Szczecińskie, G - Nizina Mazowiecka 

 
c) Musisz dopłynąć z Wrocławia do Warszawy. Możesz poruszać cię jedynie wodami 

śródlądowymi. Jaką rolę odgrywa w tym wypadku Kanał Bydgoski? 

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

 

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

 

3. Na terenie Niziny Mazowieckiej występują pozostałości po dawnych puszczach.  

(zakreśl podpunkt przy wybranej odpowiedzi) 

a) Kurpiowska, Kampinoska, Biała, Zielona 

b) Biała, Zielona, Piska, Kampinoska 

c)  Zielona, Kampinoska, Augustowska, Kurpiowska 

d) Kampinoska, Kurpiowska, Tucholska, Biała 
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4. Połącz nazwę krainy geograficznej z informacją jej dotyczącą wpisując literę  

przy nazwie krainy: 

 A- zamek w Pieskowej Skale;  B- Jezioro Goczałkowickie; C -Woliński PN; D –stożki piargowe;  

E- Festiwal Piosenki w Opolu;  F –Wybrzeże Słowińskie;  G –Trójmiasto; H – ruchome wydmy;  

 I – najsilniej uprzemysłowiona kraina;  K –wąwozy lessowe o stromych zboczach i płaskich 

dnach; M –halny;  O - dolina dolnej Narwi; P - depresja; R - Biebrzański PN;  T - zielone płuca 

Polski; U - Kotlina Warszawska;   

Pobrzeże Szczecińskie     

Pobrzeże Koszalińskie     

Pobrzeże Gdańskie     

Pojezierze Mazurskie     

Nizina Śląska     

Nizina Mazowiecka     

Wyżyna Krakowsko- Częstochowska     

Wyżyna Śląska     

Wyżyna Lubelska     

Tatry     

 

5.  Podpisz nazwy grzybów i wybierz właściwy rodzaj podłoża, na którym się rozwijają.   

              

Rodzaje podłoża: obornik, nawóz koński, chleb, jabłka, powidła, cytryna, gleba, ściółka leśna 

Nazwy grzybów: 

A.......................................................................    B ............................................... ................... 

C ......................................................................    D ............................................... .................... 

Rodzaj podłoża:  

A.......................................................................    B .................................................................. 

C ......................................................................    D ............................................... .................... 

 

6. Podczas rozwoju i wzrostu grzybów niezbędne są:  

(zakreśl podpunkt przy wybranej odpowiedzi) 

a) dwutlenek węgla, woda, światło, substancje organiczne 

b) woda, substancje organiczne, temperatura powyżej 200C 

c)substancje nieorganiczne, woda, sole mineralne 

d) substancje organiczne, woda, dwutlenek węgla 
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7. Wybierz zdanie fałszywe: 

(zakreśl podpunkt przy wybranej odpowiedzi) 

a) Hodowcy rozmnażają pieczarki przez podział grzybni gdyż hodowane  

     pieczarki nie wytwarzają zarodników. 

b) Drożdże użyte do pieczenia ciasta powodują jego pulchność gdyż w wyniku  

     fermentacji powstaje dwutlenek węgla. 

c) Komórki grzybów zawierają ścianę komórkową, błonę komórkową, cytoplazmę, 

    wodniczki, jądro komórkowe 

d) Nie wszystkie grzyby są wielokomórkowe. 

 

8. Znaczne szkody w gospodarce człowieka wywołują: 

(zakreśl podpunkt przy wybranej odpowiedzi) 

a) trujące grzyby kapeluszowe w lasach 

b) huby drzewne w parkach narodowych 

c) grzyby współżyjące na zasadach symbiozy 

d) grzyby na liściach lub kłosach zbóż 

 

9. Napisz, czy zdania są prawdziwe, czy fałszywe, wpisując w kratki 

 literę P (prawda) lub F (fałsz).  

Korzenie roślin są zwykle w glebie, niekiedy wykształcają się 

korzenie powietrzne lub korzenie zanurzone. 

 

Kukurydza wykształca około 20-30 korzeni podporowych wyrastających 

 z podstawy łodygi i solidnie mocujących roślinę w podłożu.  

 

Bulwy korzeniowe obecne są np. u dalii, kliwii, babki, żyta, jaskrów. 

 

Korzenie czepne to korzenie przybyszowe wyrastające z łodygi pnączy 

 i ułatwiające utrzymanie się w podłożu. 

 

Korzenie powietrzne spotykane u roślin rosnących w klimacie tropikalnym, 

głównie u epifitów, np. figowca. 

 

System palowy może osiągnąć znaczną długość i dotrzeć do głęboko 

 położonych warstw podłoża, zawierających większe ilości wody. 

 

10. W poniższych zdaniach skreśl niepotrzebne wyrazy tak,  aby przedstawiały funkcje łodyg. 

a) Łodyga podtrzymuje korzenie, liście, kwiaty, owoce, wznosząc je na wysokość                                                  

umożliwiającą skuteczniejsze korzystanie ze światła, zapylanie, rozsiewanie. 

b) Przewodzi wodę z solami  mineralnymi  i asymilaty z korzenia do pozostałych organów. 

c) Ma zdolność magazynowania  substancji odżywczych, nie gromadzi wody z solami 
mineralnymi. 

d) Łodygi zielne (zdrewniałe) biorą udział w procesie fotosyntezy. 
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11. Duża różnorodność liści polega na tym, że liście: 

(zakreśl podpunkty  przy wybranych odpowiedziach) 

a) nawet jednej rośliny są różnie wykształcone i pełnią różne funkcje; 

b) są przystosowane do pełnienia swoich funkcji w różnych warunkach środowiska; 

c) są przystosowane głównie do fotosyntezy, wymiany gazowej i wyparowywania wody; 

d)przewodzą substancje pokarmowe między komórkami. 

 

12. Zdjęcia przedstawiają roślinę nasienną. Napisz informacje dotyczące  budowy jej organów. 

                        
 

a) łodyga: ................................................... 

b) liście: .................................................................. 

c) kwiat pojedynczy/ kwiatostan(jeśli tak, to jaki): ............................................. 

d) owoc: .......................................... 

 

13.  Rozpoznaj, jakiego pasa krajobrazowego dotyczy opis. 

 Wpisz jego nazwę w wykropkowane miejsce. 

 

a)  Płaska lub lekko pofałdowana powierzchnia terenu; małe wysokości względne 

i bezwzględne; wolno płynące rzeki, często szerokie; duży udział terenów rolniczych, 

zwłaszcza pól uprawnych; dobrze rozwinięta sieć osadnicza, liczne miasta i wsie. 

 

………………………………………………………………………. 

b) Silnie pofałdowana powierzchnia terenu; duże wysokości bezwzględne; wąskie, kręte, 

szybko płynące rzeki; piętrowy układ roślinności; słabe zaludnienie. 

…….………………………………………………………………… 

c) Pofałdowana powierzchnia terenu; charakterystyczne formy terenu – skałki, wąwozy, 

skarpy, jaskinie; zróżnicowane pokrycie terenu. 

 

……………………………………………………………………… 
 

14. Rozpoznaj przedstawione na mapach poziomicowych formy rzeźby terenu.  

Wpisz ich nazwy w odpowiednie miejsca, wybierając z podanych w ramce: 
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dolina, wzgórze, obniżenie terenu, stok, góra, pagórek 
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15. Korzystając z planu Tatr oblicz wysokość względną między powierzchnią Morskiego Oka a  

najwyższym szczytem w Polsce. Zapisz wszystkie obliczenia i odpowiedź.  
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Obliczenia: 

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

 

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

Odpowiedź: 

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

 

16. Oblicz odległość rzeczywistą między Gdańskiem a Szczecinem. Skorzystaj z podanej mapy. 

Przyjmij, że odległość na mapie w linii prostej wynosi  20 cm. Zapisz wszystkie obliczenia i 

podaj odpowiedź. 

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

 

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

 

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

 
                                                

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

a)Polska jest krajem leżącym w Europie Środkowej/Wschodniej, od zachodu graniczącym 

 z Niemcami, od południa z Czechami i Słowacją, od wschodu z Ukrainą i 

Białorusią/Litwą, a od północy z Litwą/Słowacją i rosyjskim obwodem kaliningradzkim. 

Większość północnej granicy ciągnie się wzdłuż Morza Bałtyckiego. Na południu 

naturalną granicę między Polską a Czechami /Słowacją wyznaczają Tatry.  

b) 3 maja 2003 roku/1 maja 2004 roku Polska, wstąpiła do UE razem z 9 innymi krajami. 

c) Spośród państw sąsiadujących z Polską najdłużej do UE należy Słowacja/ Niemcy 
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d) W 1985 roku uzgodniono w układzie z Schengen/ amsterdamskim utworzenie systemu  

       wspólnej kontroli granic i zniesienie wizowych granic wewnętrznych.  

       Polska nie weszła/weszła do tego układu. 

 

18. Uzupełnij luki w podanym tekście dotyczącym budowy powietrza. 

W 1774roku angielski fizyk i chemik Joseph Priestley stwierdził, że powietrze zawiera  

składnik potrzebny do oddychania. Składnikiem tym jest ................................ .Ciągły ruch 

powietrza powoduje zmiany .................................... . 

Powietrze rzadko bywa całkowicie suche, gdyż zawiera ................................................... . Bez 

niej nie byłoby chmur, deszczu i życia na Ziemi.  

W powietrzu unosi się też mnóstwo drobnych cząstek stałych jak  .........................................., 

............................................... . Podczas wybuchów wulkanów wydobywają się gazy np. : 

............................................ i ogromne ilości drobnych pyłów wulkanicznych. 

  

19. Uzupełnij tabelę dotyczącą budowy i właściwości ciał stałych, cieczy i gazów. 

 Wpisz wymagane informacje w  odpowiednie miejsca, wybierając z podanych w ramce: 

 

 

 

 

 

 ciała stałe ciecze gazy 

Zachowanie się 
cząsteczek 
(oddziaływania) 

oddziaływania są duże 
a cząsteczki jedynie 

cały czas drgają 

 są bardzo słabe, ruch 
cząsteczek jest 

bezładny i chaotyczny, 
zderzają się 

zmiana kształtu  
 
 
 

  

zmiana objętości  
 

trudno zmienić gdyż 
odległości między 

cząsteczkami  są małe, 
większe niż w ciałach 

stałych 
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trudno zmienić przez silne oddziaływania między cząsteczkami; trudno 

zmienić przez małe odległości między cząsteczkami;  oddziaływania nie są 

duże i cząsteczki mogą się przemieszczać; łatwo zmienić gdyż cząsteczki 

mogą z łatwością zmieniać położenie; łatwo zmienić przez bardzo słabe 

oddziaływania między cząsteczkami; łatwo zmienić przez bardzo duże 

odległości między cząsteczkami; 
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http://pl.wikipedia.org/wiki/Uk%C5%82ad_z_Schengen

