
Model odpowiedzi i schemat punktowania zadań dla klasy IV 

Nr 

zad. 

Przewidywana odpowiedź punkty Kryteria 

zaliczania 

odpowiedzi 

1. a )lornetki. lupy 

b) kompas, gnomon, występowanie porostów, kształt korony 

drzewa lub kształt mrowiska 

2 pkt 1 pkt za każdy 

podpunkt 

2. Samożywne: morszczyn,  róża, bez czarny 

pasożyty: tasiemiec, kanianka, wesz 

drapieżne: wilk, jastrząb, szczupak, zaskroniec 

roślinożerne: łoś,  żubr 

4 pkt Za każde 3 

prawidłowe 

odpowiedzi  

1 pkt 

3. a) deszczomierz,  b) wiatromierz, c) barometr 

A)  mierzenie ilości opadów atmosferycznych 

B) pomiar siły i kierunku wiatrów 

C) mierzenie wysokości ciśnienia atmosferycznego 

3 pkt 1 pkt za każdą 

prawidłową 

nazwę przyrządu 

oraz jego 

zastosowanie 

  

4. Uczeń odczytuje: temperatura 00C, ciśnienie 983 hPa, wiatr 

północno - zachodni, opady śniegu. 

2 pkt Uczeń wymienia 

z mapy wszystkie 

składniki pogody 

5. Przyroda ożywiona: drzewa, krzew, ptak, trawa, człowiek 

Przyroda nieożywiona: Słońce, chmury, gleba 

2 pkt 1 pkt za 

wszystkie 

elementy 

6. a) sublimacja 

b) topnienie 

c) skraplanie 

1 pkt  Za wszystkie 

poprawne 

odpowiedzi 

7. Gazowy - para wodna, która wydobywa się z czajnika 

Ciekły - woda spływająca z talerzyka 

2 pkt  

8. 

 

Uczeń opisuje położenie Gwiazdy Polarnej względem Wielkiego 

Wozu i Małego Wozu. 

2 pkt 2pkt - pełna 

dokładna 

wypowiedź, 

uczeń 

prawidłowo 

używa pojęć 

1 pkt -brak 

dokładnego 

wyjaśnienia 

odległości między 

Wielkim a Małym 

Wozem 



9. Kolejno od lewej po obu stronach rysunków: N S, N S, S N  3 pkt 1 pkt za każdy 

rysunek 

10. A - wiosna 

B - uczeń podaje dowolne 3 zmiany w przyrodzie 

C - 21.03 - 21.06 

3 pkt 1 pkt za każdy 

podpunkt 

11. 1 - zapłodnienie                     2 - zarodek 

3 -  nasieniowody                   4 - komórki jajowe 

2 pkt 1 pkt za każde 

dwa pojęcia 

12. A) trawa       świerszcz          wąż           sokół 

B) liście dębu      mszyce      biedronka      pająk        strzyżyk 

C) okrzemki           krewetka         dorsz        foka      

3 pkt 1 pkt za każdy 

podpunkt 

13. a) producenci 

b)konsument, wszystkożerca 

c) konsument, pasożyt 

d) destruenci 

e) konsument, drapieżnik 

f) konsument, roślinożerca 

3 pkt 1 pkt za każde 

dwa organizmy 

14. Opad-5lub7, transpiracja -9, przemieszczanie się pary wodnej -3 

lub 4 parowanie terenowe- 1 lub 2,6,10 wsiąkanie -8, spływ 

podziemny -12, spływ powierzchniowy -11 

2pkt 1 pkt za 4 dobre 

objaśnienia 

2 pkt za 7odp. 

15. b 1 pkt  

16. a) krtań b) jama nosowa c)żyła główna  d) jelito cienkie 2 pkt 1 pkt za każde 

dwa dobrze 

dobrane pojęcia 

17. Kolejno od góry: przełyk, żołądek, jelito cienkie, jelito grube, 

odbytnica 

2 pkt 1 pkt za trzy 

odpowiedzi,  

2 pkt za pięć 

18. a)Np.: czy ruch wpływa na wartość tętna? ;Czy wysiłek fizyczny 

wpływa na krążenie krwi? 

b)np.: podczas wysiłku fizycznego krew dostawcza  komórkom 

więcej tlenu i związków pokarmowych. 

2 pkt 1 pkt za każdy 

podpunkt 

19. Uczeń ma skreślić:  a) chrzęstna,  mięśniowa  

b) podudzia, ramieniowe          c) ścisłym,  półścisłym  

d) mózgu, płuc                             e)  narządów, organów 

f) oku, nosie 

3 pkt 1 pkt za każde 

dwa podpunkty 

20.  
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3 pkt 

 

1 pkt za każde 

dwa podpunkty 

Każda inna odpowiedź nie zamieszczona w kluczu , poprawna merytorycznie powinna być uznana. 


