
klasa VI 2016 

   

1. Jakie przystosowania do sposobu odżywiania  mają pijawki? Odpowiedz na pytania: 

a) dlaczego pijawka może długo przechowywać krew w stanie płynnym? 

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

b) dlaczego przecinanie  skóry żywiciela jest niemal bezbolesne? 

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

                                                                
 

2. Pomrów wielki jest jednym z polskich ślimaków. 

  

                                       
 

a)napisz: czym się żywi: .................................................................................................... .......... 

b) jaki związek z poruszaniem ślimaka ma śluz?....................................................................... 

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

3. Pająki to jedna z ciekawszych grup zwierząt. 

Wskaż liniami na rysunku i nazwij  elementy budowy pająka mające znaczenie  

przy odżywianiu: nogogłaszczki i szczękoczułki. Napisz dokładnie do czego służą.  

                          
nogogłaszczki - ................................................................................................................... 

szczękoczułki - ....................................................................................................................     
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4.  Połącz nazwę krajobrazu z charakterystycznymi dla niego informacjami wpisując litery  

przy nazwie krajobrazu: 

 A- ued, inaczej wadi; B- rzeki stałe i okresowe; C- grzyb skalny;  D –lądolód;  

E- lasy galeriowe; F –liany; G –roślinność trawiasta; H – wyjątkowo silne wiatry; I – porośla;  

K –duże dobowe amplitudy temperatury;  O- muchy tse- tse;  P - piesiec;  R - termitiery;   

U - fatamorgana; W - korzenie podporowe;   

 

wilgotny las równikowy      

sawanna      

Pustynia gorąca      

Pustynia lodowa      

 

 

5.  Odpowiedz na pytania dotyczące ssaka przedstawionego na zdjęciach.  

                                               
 

a) podaj nazwę gatunkową: ............................................................................................ 

 

b) napisz gdzie występuje: ............................................................................................. 

 

c) Jakie znaczenie ma  futro białe lub żółtawe z czarnymi obwódkami ?  

 

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

 

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

 

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

 

6.  Odpowiedz na pytania dotyczące zwierząt przedstawionych na zdjęciach.  

      A)           B)       
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 a) podaj  nazwy gatunkowe:  

 

A)...................................................................... B) .................................................................... 

 

b) podaj środowisko życia:  

 

A)....................................................................... B) ................................................................... 

 

c) wymień po dwa przystosowania do środowiska życia:  

 

A) ............................................................................................................................. .................... 

 

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

 

 B) .......................................................................................................................... ...................... 

 

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

 

7. Zdjęcia przedstawiają niektóre organizmy żyjące na pustyni Sahara.  

Odpowiedz na pytania dotyczące przystosowań w tym środowisku.  

 

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

 

 

 

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

  A 

Kiedy pędy róży się prostują  

a nasiona rozsiewają? 

 B 

Dlaczego są one obecnie najrzadziej 

spotykanymi antylopami pustyni? 
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 ................................................................................... 

 

 

 

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

 

 

8. Rozpoznaj gady żyjące w Polsce i podpisz  pod rysunkiem:  

     
 

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

             
 

c)…………………………..................................             d)………………………........................................ 

 

W jaki sposób podskoczek 

egipski pozyskuje wodę? 

C 

D 

Jak porusza się żmija 

rogata? 



9. Jakie płazy żyją w Polsce? Rozpoznaj i wpisz nazwę gatunkową. 

a) Długość ciała 5–8 cm, masa ciała 20–30 g. Ciało krępe, tylne kończyny krótkie i silnie 

umięśnione. Wyglądem nieco przypomina ropuchę. Głowa duża, oczy silnie wystające. 

Czaszka pomiędzy oczami silnie uwypuklona. Skóra jest gładka z gruczołami, które po 

potarciu wydzielają substancję o zapachu czosnku. Na palcach tylnych kończyn dobrze 

rozwinięte błony pływne. Na ich spodniej stronie występują duże, silnie zrogowaciałe 

modzele podeszwowe, które służą jej do zagrzebywania się w ziemi.                                                                                                                                                                                                                                        

………………………………………………………… 

b) Pospolity gatunek płaza z rodziny ropuchowatych. Wyróżnia się zieloną barwą. Zasięg 

jej występowania jest szeroki . Zasiedla zróżnicowane siedliska, preferuje ląd nad wodę. 

Żywi się drobnymi bezkręgowcami. 

……………………………………………………………  

c) Bardzo podobna do żaby jeziorkowej, wykazuje wiele cech pośrednich pomiędzy żabą 

jeziorkową a śmieszką (m.in. głos) 

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

d) Budowę ciała tego zwierzęcia określa się jako kształtną, wydłużoną. Wykazuje 
zmienność ubarwienia. Jego kolor zależy od pory roku, podłoża i wilgotności. Na 
grzbiecie przyjmuje zazwyczaj barwę zieloną. Ubarwienie ma charakter 
maskujący. Potrafi dostosować swe ubarwienie do koloru podłoża.  
.................................................... 

 

10. Do zamieszczonych nazw gatunkowych zwierząt dobierz przystosowanie  do środowiska 

życia. Wpisz odpowiednią literę do rubryki tabeli. 

 

Nazwy gatunkowe:  

A-salamandra plamista,  B- konik morski,  C- kumak górski,  D- bocian czarny,  E -czapla siwa, 

F-  flądra 

 

przystosowania: 

a- Ciało dorosłych osobników jest wysokie, silnie bocznie ścieśnione i niesymetryczne: jeden 

bok jasny, niezabarwiony, pozbawiony oczu, z nieczynną szczeliną skrzelową, drugi bok 

ciemny, ma dwoje oczu i czynną szczelinę skrzelową.  

 b - Wierzchnia strona jego ciała pełni rolę maskującą, strona brzuszna zupełnie nie 

przypomina grzbietowej. Jest gładka w dotyku i zabarwiona jaskrawożółto. Gruczoły skórne 

produkują żrącą wydzielinę. Drażni ona błony śluzowe mięsożercy, ma także działanie 

wymiotne. 

 c - większość czasu spędza przytwierdzony czepnym ogonem do roślinnej łodygi. 

 d -Głowa biała, z czarnymi bokami i ozdobnymi piórami na potylicy. Długa szyja biaława, 

dziób żółty. Nogi długie, żółtawo-brązowe. Brodzi w wodzie majestatycznie i powoli, aby nie 

płoszyć ryb. 

 e - Duży, o długiej, giętkiej szyi i nogach przystosowanych do brodzenia; palce długie, ale i 

giętkie, do brodzenia;  biały jest tylko spód ciała, czerwone nogi i dziób. 
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f - Wilgotna i błyszcząca skóra jest jaskrawa. Czarny i błyszczący wierzch ciała kontrastuje z 

żółtymi lub pomarańczowymi plamami bądź pasami. Pomaga to ukryć się i stanowi 

ostrzeżenie. Na środku grzbietu, dwa rzędy ujść gruczołów jadowych. 

A B C D E F 

      

 

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

lub F (fałsz). Zdania fałszywe popraw, wpisując właściwy element budowy oka. 

 

Źrenica ma zmienną średnicę pod wpływem silnego światła.  

 

Siatkówka umożliwia zjawisko akomodacji oka. 

 

Przez tęczówkę wnikają różne substancje chemiczne. 

 

Nerw wzrokowy przekazuje obraz oglądanego obiektu do mózgu. 

 

Soczewka umożliwia ostre widzenie oglądanego obiektu. 

 

Rogówka zwęża źrenicę pod wpływem silnego światła. 

 

12. Rysunek przedstawia schemat przekroju przez ucho ludzkie.     

                                                  
a) nazwij części ucha oznaczone numerami 

4 - ………………………………………………………………………………… 

9 - ................................................................................... 

10 - ……………………………………………………………………………….. 

11 - …………………………………………………………………………….. 

b) napisz jaka jest funkcja wymienionych elementów skreślając niewłaściwe słowa: 

1) Trąbka Eustachiusza łączy ucho środkowe/ wewnętrzne z gardłem i służy do 

wyrównywania ciśnień po obu stronach błony bębenkowej. 

2) Młoteczek swoją główką połączony jest z kowadełkiem/ strzemiączkiem. 

3) Woskowina zapobiega/ nie zapobiega dostaniu się zanieczyszczeń do przewodu 

słuchowego 

4) Małżowina uszna jest to fałd skórny rozpięty na elastycznym rusztowaniu 

 z tkanki kostnej/  chrzęstnej. 
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13. Uzupełnij tabelę oraz podziel podane następstwa obu ruchów Ziemi  i wpisz  

odpowiednie litery do ostatniej rubryki tabeli. 

Rodzaj ruchu 
Ziemi 

Na czym polega? Czas trwania 
jednego obrotu 

Kierunek ruchu Następstwa 

obrotowy  
 

   

obiegowy  
 

   

a) rok – podstawowa jednostka czasu  

b)zróżnicowanie oświetlenia w ciągu roku na danym obszarze 

c) zmiana długości dnia i nocy w ciągu roku na danym obszarze 

d) doba – podstawowa jednostka czasu 

e) strefy oświetlenia Ziemi 

f) zmiana kierunków wiatrów i prądów 

g) czas miejscowy strefowy i urzędowy 

h) zróżnicowanie energii cieplnej docierającej do Ziemi w ciągu roku 

 

14. Uzupełnij zdania dotyczące budowy Układu Słonecznego wpisując brakujące nazwy. 

Powstanie Układu Słonecznego wyjaśnia teoria ...........................................................  

Układ Słoneczny powstał około 5 - 6 miliardów lat temu z obłoku gazowo - pyłowego. 

 W środku obłoku gaz kurczył się szybciej niż w zewnętrznych warstwach i powstało Słońce, 

 a pozostała materia utworzyła dysk wokół niego. Zaczęły zachodzić reakcje jądrowe 

 i ..................................zaczęło świecić. We wcześniej powstałym dysku cząsteczki się ze sobą 

zderzały i łączyły w pył tworząc większe obiekty. Doprowadziło to do powstania dużych ciał, 

 z których ostatecznie powstały ............... W pierwszej kolejności utworzyły się cztery 

............................................................ czyli:  Merkury, ............................... 

................................. ................................. . Planety .................................. zaś tworzyły 

głównie gazy. Są to kolejno planety: ............................................................................................ 

 

15. Czego dotyczą określenia: czerwony olbrzym,  biały karzeł, czarny karzeł? 

 Zakreśl podpunkt przy wybranej odpowiedzi. 

a)planety 

b)księżyca 

c)planetoidy 

d)gwiazdy 

 

16. Zakreśl podpunkt przy wybranej odpowiedzi kończącej zdanie:  

Główny pas planetoid zapełnia przerwę między: 

 a)Ziemią a Księżycem 

b) Marsem a Jowiszem  

c)Słońcem a Merkurym 

d)Ziemią a Słońcem 
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17. Podpisz, jaki sposób rozdzielania mieszanin przedstawiają rysunki: 

                
a)...........................................            b)........................................................       

                                    
c).............................................                       d)..................................................... .... 

18. Podziel wymienione mieszaniny:       stopy metali,   opiłki metalu zmieszane z cukrem,    
piasek z wodą,  benzyna,  zaprawa murarska,  solanka,  ocet,   roztwory wodne soków,     
kawa mielona z wodą,  powietrze,  groch z fasolą 

a)mieszaniny jednorodne;........................................................................................................ 

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

b)mieszaniny niejednorodne ................................................................................................. 

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

19. Zakreśl podpunkt przy prawdziwym zdaniu:  

a) Budowę komórkową  mają bakterie, wirusy, grzyby, rośliny i zwierzęta. 

b) Komórka jest drugą co do wielkości strukturalną i funkcjonalną jednostką istot żywych 

     zdolną do przeprowadzania wszystkich podstawowych procesów życiowych. 

c) Komórki różnych organizmów wykazują znaczne różnice. 

d) Komórki nie wymieniają ze środowiskiem związków chemicznych. 

 

20. Zakreśl podpunkty przy prawdziwych zdaniach dotyczących funkcji elementów komórki. 

a) Ściana komórkowa zapewnia komórkom ochronę przed czynnikami fizycznymi, 

chemicznymi i biologicznymi, oraz decyduje o ich kształcie.  

b) Chloroplasty są miejscem, w którym zachodzi reakcja fotosyntezy. 

c) W cytoplazmie znajdują się składniki komórki,  nie zachodzą tu procesy chemliczne. 

d) Jądro komórkowe przechowuje i powiela  informację genetyczną. Nie kontroluje czynności 

komórki. 

e)Chloroplasty są głównym elementem regulującym gospodarkę wodną komórki. 
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