
Model odpowiedzi i schemat punktowania zadań dla klasy VI 

Nr 

zad. 

Przewidywana odpowiedź punkty Kryteria zaliczania 

odpowiedzi 

1. a) są małe dobowe amplitudy temperatury 

d) codziennie padają bardzo intensywne deszcze 

e) nie ma klimatycznej zimy 

3 pkt  Za każdy podpunkt  1 pkt 

2. a) wilgotny las równikowy    b) pustynia lodowa 

 c) sawanna 

3 pkt 1 pkt za każda prawidłową 

odpowiedź 

3. a)A) pingwin równikowy B) pingwin Adeli  

(p. białooki) 

b) A)Galapagos               B) wody wokół Antarktydy. 

c)A) silnie przesunięte ku tyłowi mocne nogi 

które pełnią funkcję płetw tylnych;  

trzy przednie palce spięte błoną pławną 

ułatwiają pływanie;  

krótki, sztywny ogon, pełniący z nogami 

funkcję steru;  

wąskie skrzydła z łuskowatymi piórami 

pełniące funkcję płetw napędowych; 

3 pkt Za każdy podpunkt  1 pkt 

4. a) leniwiec trójpalczasty 

b) las równikowy Ameryki Południowej i Środkowej 

c) mocne kończyny, opatrzonymi bardzo długimi 

pazurami, na których poruszają się grzbietem w 

dół, 

d)żyją tam glony 

4 pkt Za każdy podpunkt  1 pkt 

5. A - żyrafa 

B -ogranicza parowanie wody 

C - chronią przed zwierzętami roślinożernymi 

D - warstwa błota  chroni je przed ukąszeniami 

owadów, utratą wody i słońcem 

4 pkt Za każdy podpunkt  1 pkt 

6. wiatr 1 pkt  

7. a) róża jerychońska - duża odporność na 

odwodnienie; po dostarczeniu wody, 

błyskawicznie rozwija się a jej pędy zielenieją 

b) żmija rogata - poruszając sie po gorącym piasku  

dotyka podłoża tylko niewielkimi częściami ciała 

c) fenek - przez uszy pozbywa się nadmiaru ciepła z 

organizmu 

3 pkt Za każde podanie nazwy 

oraz wyjaśnienie 

przystosowania  1 pkt 

8. a) jaszczurka żyworodna 

b) padalec zwyczajny 

c)wąż Eskulapa 

d)żółw błotny 

2 pkt Za każde dwa gatunki 1 pkt 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Antarktyda
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%84czyna_dolna
http://pl.wikipedia.org/wiki/P%C5%82etwa
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http://pl.wikipedia.org/wiki/Wilgotny_las_r%C3%B3wnikowy
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ameryka_Po%C5%82udniowa
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ameryka_%C5%9Arodkowa
http://pl.wikipedia.org/wiki/Pazur
http://pl.wikipedia.org/wiki/Odporno%C5%9B%C4%87_ro%C5%9Blin_na_susz%C4%99
http://pl.wikipedia.org/wiki/Odporno%C5%9B%C4%87_ro%C5%9Blin_na_susz%C4%99


9. ropucha paskówka  d  C 

 ropucha szara  b  A 

 traszka grzebieniasta f  B 

żaba śmieszka e  E 

 rzekotka drzewna  a  F 

kumak górski  c D 

6 pkt 1 pkt za każde dobrze 

przyporządkowane zdjęcie 

oraz opis 

10. Zdania fałszywe: 

a) Słońce jest rozżarzoną gazową kulą. 

b) Planety nie świecą własnym światłem, ale  są 

widoczne ponieważ odbijają światło słoneczne. 

d) Jowisz, Saturn, Uran, Neptun tworzą grupę 

planet gazowych olbrzymów. 

3 pkt Za każde dwa zdania 1 pkt 

11. d) 1 pkt  

12. b) 1 pkt  

13. c) d) 1 pkt  

14. a) 4 pary odnóży krocznych zakończonych 

grzebykami 

b) kądziołki (gruczoły)przędne - ich wydzieliny po  

zakrzepnięcia na powietrzu tworzy nić przędną  

2 pkt 

 

 

1 pkt za każdy podpunkt 

15. a) żywią się glonami i roślinami zielnymi, zwłaszcza 

ich obumarłą tkanką 

b) chroni przed drobnymi urazami mechanicznymi, 

zmniejsza tarcie(ułatwia poruszanie) 

2 pkt 1 pkt za każdy podpunkt 

16. a)kolejno : segmentów, szczecinek, łąk,  liściastych 

b)  wydalane przez nie substancje organiczne i 

mineralne użyźniają glebę 

2 pkt 

 

1 pkt za każdy podpunkt 

17. a-C,   b -A,   c -B,   d -E,   e -D,  f -F 3 pkt Za każde  dwie dobrze 

dobrane funkcje 1 pkt 

18. a)Rio de Janeiro 220S, 440W, 

Dakar 150N, 160W, 

 Jakuck 620N, 1300E, 

b) uczeń oznacza punkty A, B, C na mapie 

3 pkt a) 1 pkt za prawidłową 

długość geograficzną 

wszystkich 3 miast,  

1 pkt za prawidłową 

szerokość  geograficzną 

wszystkich 3 miast, 

b) 1 pkt za prawidłowe 

wpisanie miast na mapę 

19. a)np. Powstawanie obrazu w oku człowieka. 

b) na siatkówce 

c)należy skreślić słowa: pozorny,  prosty, 

zmniejszony.  

3 pkt 1 pkt za każdy podpunkt 



20. Ruch obrotowy: A C E 

Ruch obiegowy: B D  

2 pkt Za każdy dobrze 

uzupełniony wiersz tabeli  

 1 pkt 

21. 1. uczeń podaje dowolna mieszaninę jednorodną 

2.mieszanina jednorodna 

3. uczeń podaje dowolna mieszaninę 

niejednorodną 

4. mieszanina jednorodna 

2 pkt Za każde dwie dane dobrze 

uzupełnione 1 pkt 

22. a) niejednorodną 

b) przybliżyć do niej kilkakrotnie magnes. 

2 pkt 1 pkt za każdy podpunkt 

23. b, d 1 pkt Za wybrane oba sposoby 

 

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


