
klasa 5 2015 

1.  Wypisz we właściwym miejscu na mapie Polski  numer wskazujący nazwę krainy 

geograficznej          

1. Pobrzeże Koszalińskie                    2.Wyżyna Śląska                      3. Wyżyna Lubelska               

4. Nizina Mazowiecka                        5. Nizina Śląska                6. Pojezierze Mazurskie 

 

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

lub F (fałsz). Popraw zdania fałszywe wpisując je  poniżej. 

a) Wydry w Polsce objęte są ochroną częściową zaś bóbr ochroną całkowitą. 

 

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

 

b) W XI wieku Bolesław I Chrobry ograniczył polowania na bobry.  

 

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

 

c) W Polsce są 24 parki narodowe. 

 

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

 

d) Największym parkiem narodowym jest Biebrzański PN a najmniejszym                                                            

Pieniński PN . 

 

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

e) Pomnikami przyrody są pojedyncze twory przyrody ożywionej 
 i nieożywionej 

 

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

3 pkt 

 

 

 

 

 

5 pkt 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Boles%C5%82aw_I_Chrobry
http://pl.wikipedia.org/wiki/B%C3%B3br_europejski


 

f) Niektóre gazy łączą się z wodą zawartą w powietrzu tworząc kwaśne opady. 

 

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

 

3.  Przyporządkuj wymienione dopływy do rzek głównych.  

Przy dopływach Odry wpisz 1, przy dopływach Wisły wpisz 2. 

 Skawa.................      Wisłoka...................      Dunajec..............     Bóbr ..................        

Nida...................... San...............     Kamienna...............       Wieprz..................       

Drwęca..................      Nysa Łużycka............. Bzura................       Warta.......................     

Ina....................    Nysa Kłodzka..................  Świder ...................                                     

 

4. Wymienione jeziora wpisz do odpowiedniej rubryki tabeli: Łebsko, Solińskie, 

 Bukowo, Mamry, Jeziorak, Gardno, Włocławskie, Gopło, Hańcza, 

Zegrzyńskie, Śniardwy 

polodowcowe przybrzeżne antropogeniczne największe najgłębsze 

 
 
 
 
 
 

    

 

5.  Połącz nazwę krainy geograficznej z informacją jej dotyczącą wpisując literę  

przy nazwie krainy: 

 A-węgiel kamienny; B- ruchome wydmy; C- Maczuga Herkulesa;  D –hałdy;  

E- Festiwal Piosenki Polskiej; F –wysokie wybrzeże; G –festiwal piosenki w Sopocie; 

H – równiny bardzo słabo zalesione; I – Wodogrzmoty Mickiewicza;  

K –wąwozy lessowe o stromych zboczach i płaskich dnach; L –Jezioro Goczałkowickie; 

M –halny;  O- Szlak Orlich Gniazd; P - Żuławy Wiślane; R - Biebrzański PN;  S –plantacje 

chmielu, tytoniu, buraka cukrowego; T - zielone płuca Polski; U - Ojcowski PN; 

 W - Słowiński PN;  X - Kampinoski PN 

 

Pobrzeże Szczecińskie     

Pobrzeże Koszalińskie     

Pobrzeże Gdańskie     

Pojezierze Mazurskie     

Nizina Śląska     

Nizina Mazowiecka     

Wyżyna Krakowsko- Częstochowska     

Wyżyna Śląska     

Wyżyna Lubelska     

Tatry     

 

 

 

 

5 pkt 

5 pkt 

5 pkt 



6. Rozpoznaj i wpisz w wykropkowane miejsce jakiego pasa krajobrazowego dotyczy opis: 

 

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. 

 

……………………………………………………………………… 

 

7.  Rozpoznaj przedstawione na mapach poziomicowych formy rzeźby terenu.  

Wpisz ich nazwy w odpowiednie miejsca, wybierając z podanych w ramce: 
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4. ………………………………………………………………………………                      5. ……………………………………… 
 

1 pkt 

dolina, wzgórze, obniżenie terenu, stok, góra, pagórek 

2 pkt 



 

8. Odczytaj z rysunku poziomicowego wysokość względną szczytu. 

 
 250 

 300 

     350 

 . 375 

 

 

 

 

a) 125 m n.p.m. 

b) 125 m 

c) 375 m n.p.m. 

d) 250 m 

 

9.  Śnieżka, najwyższy szczyt w Sudetach, leży na wysokości 1602 m n.p.m. 

 Jaka jest wysokość bezwzględna Przełęczy Lubawskiej jeśli jej wysokość względna 

 w stosunku do Śnieżki wynosi 1091 m. 

a) 511 m 

b) 511 m n.p.m. 

c) 2693 m 

d) 2693m n.p.m. 

 

10. Korzystając  z mapy określ, która miejscowość położona jest na depresji? 

 

 . KOZLI RÓG 

 

 

 

. BYCZY RÓG . ANTYLOPI  RÓG 
 

 

0  

             

 5 10 5         

            10                    .  KROWI  RÓG 

 

 

 

a)  Krowi  Róg 

b) Byczy Róg 

c) Koźli  Róg 

d) Antylopi  Róg 

 

 

 

1 pkt 

1 pkt 

1 pkt 



11. Uczniowie wybrali się na pieszą wycieczkę ścieżką wzdłuż drogi.  

 Aby mieć orientację o  długości pokonanej trasy, postanowili liczyć słupki przy drodze. 

 Co powinni wiedzieć o ich gęstości? 

 

  
 

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

 

12. Korzystając z planu wsi oblicz odległość  drogą między mostami .  

Zapisz wszystkie obliczenia. 

 

  
 

Obliczenia: 

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

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

Odpowiedź: 

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

 

13. Oblicz odległość rzeczywistą między Białymstokiem a Szczecinem, jeśli na mapie w skali 

1:1700 000 wynosi ona 33cm. Zapisz wszystkie obliczenia i podaj odpowiedź. 

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

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

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

 

 

 

1 pkt 

2 pkt 

2 pkt 



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

a) Polska jest krajem leżącym w Europie Środkowej/Zachodniej, 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 2005 roku/1 maja 2004 roku Polska, wstąpiła do UE razem z 9 innymi krajami. 

c) 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. 

 

15. Uzupełnij informacje dotyczące znaczenia grzybów:  

a) Są ............................ czyli ostatnim ogniwem w łańcuchu pokarmowym.  

b) Razem z glonami tworzą  ........................... jako organizmy pionierskie na ubogich 

     lub niegościnnych siedliskach oraz  wyznaczniki czystości powietrza.  

c) Są  wykorzystywane w produkcji żywności np. ............................................. 

d) Niektóre, takie jak ......................................................................... są przyczyną rozkładu 

    żywności, prowadząc do jej skażenia.  

e) Mają zastosowania kulinarne np.:................................................................ 

 

16.  Połącz  organ rośliny z odpowiednią charakterystyką. Wpisz odpowiednie litery do 

wybranych  rubryk  tabeli. 

A - kwiat 

B – korzeń palowy 

C – kłącze 

D – liść 

E – rozłogi 

F – korzenie podporowe 

G –źdźbło 

a) Wydłużone pędy roślin płożące się pod powierzchnią ziemi lub tuż nad nią. 

b) Przekształcona, zwykle zgrubiała łodyga a, spełniająca funkcję organu spichrzowego 

 i przetrwalnikowego.  

c) Pełni  głównie funkcje odżywcze i z tego powodu ma zwykle dużą powierzchnię 

umożliwiającą ekspozycję na odpowiednią ilość promieniowania słonecznego. 

d) Stabilizują roślinę rosnącą na grząskim podłożu, ukośnie wrastają w ziemię, wyrastają z 

łodygi z różnych wysokości nad ziemią. 

e)  Zielna łodyga traw 

f) Korzeń główny w systemie korzeniowym jest  wyraźnie grubszy od innych. 

g) Fragment pędu o ograniczonym wzroście ze skupieniem liści płodnych i płonnych. 

 

A B C D E F G 

       

 

 

2 pkt 

3 pkt 
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http://pl.wikipedia.org/wiki/Polska
http://pl.wikipedia.org/wiki/Uk%C5%82ad_z_Schengen
http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%81a%C5%84cuch_pokarmowy
http://pl.wikipedia.org/wiki/Porosty
http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%BBywno%C5%9B%C4%87
http://pl.wikipedia.org/wiki/P%C4%99d_%28botanika%29
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ro%C5%9Bliny
http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%81odyga
http://pl.wikipedia.org/wiki/P%C4%99d_podziemny
http://pl.wikipedia.org/wiki/Organ_spichrzowy
http://pl.wikipedia.org/wiki/Promieniowanie_s%C5%82oneczne
http://pl.wikipedia.org/wiki/P%C4%99d_%28botanika%29
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wzrost_%28biologia%29
http://pl.wikipedia.org/wiki/Li%C5%9B%C4%87


17.  Jak naprawić zgniecioną piłeczkę do  ping -ponga?  

Uczniowie wrzucają ja do naczynia z gorącą wodą i przyciskają łyżką.  

 Po chwili zaczyna sie już naprawiać. Ponieważ zgniecenie było dość duże czekają kilka minut. 

Gdy jest już dobra - wyjmują piłeczkę. 

a) Napisz, dlaczego piłeczka naprawiła się? 

 

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

 

b) który schemat przedstawia gaz? .............................. 

                
 A B C 

 

 

18.  Uczniowie wykonują  doświadczenie: 

 

Metalową kulkę zawieszoną na łańcuszku przesuwają przez pierścień.  

Średnica pierścienia jest minimalnie większa od średnicy kulki, więc kulka swobodnie 

przesuwa się przez pierścień.   Podgrzewają kulkę nad palnikiem. 

Następnie podejmują kolejną próbę przesunięcia kulki przez pierścień. 

 

a)   b)     

Kolejne etapy doświadczenia przedstawiają rysunki a), b).  

 

Odpowiedz na pytania: 

 

A) Co zaobserwują uczniowie? 

 

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

B) Jakie zjawisko badali uczniowie? 

 

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

 

 

2 pkt 

2 pkt 



19. Wybierz wiadomości dotyczące cieczy. Zaznacz X odpowiednie litery .  

 

a) Łatwo zmieniają objętość, tzn. są ściśliwe i rozprężliwe 

b) Ich objętość  można wyznaczyć metodą wypierania przez to ciało cieczy z naczynia 

c) Nie maja własnego kształtu, przybierają kształt naczynia, dają się przelewać 

d) Odznaczają się kruchością, sprężystością, plastycznością 

e) Mają swoją objętość, którą trudno jest zmienić, tzn. są mało ściśliwe 

f) Samorzutnie wypełniają całą dostępną im przestrzeń 

g) Są złymi przewodnikami ciepła i prądu elektrycznego 

 

20. Z podanych w ramce wybierz informacje dotyczące składu i właściwości powietrza.  

Wpisz je w wyznaczone kratki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

21.  Schemat przedstawia budowę komórki roślinnej.  

a) podpisz wskazane elementy. 

 

                                              
b)Wymień które z nich nie występują w komórce zwierzęcej oraz wyjaśnij ich rolę: 

  

A - ......................................................................................................................................... 

 

 B -......................................................................................................................................... 

 

1 pkt 

bezsmakowe,  o charakterystycznym zapachu, nietoksyczne, 

bezwonne, skroplone jest bladoniebieskie, jego gęstość 

 nie zależy od temperatury, w składzie ma najwięcej tlenu. 

2 pkt 

4 pkt 


