
1. Uzupełnij luki w zdaniach. Skorzystaj z zamieszczonych informacji

2. Uczniowie wykonują doświadczenie:

Do zlewki z wodą wsypują łyżkę soli. Mieszają dokładnie obie substancje. Otrzymaną mieszaninę 
podgrzewają nad palnikiem aż do całkowitego wyparowania wody.

Napisz:

a) Jaki rodzaj mieszaniny podgrzewali uczniowie?

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

b) Co zaobserwują uczniowie?

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

c) Jaki był problem badawczy?

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

3. Rysunki przedstawiają przebieg doświadczenia „Badanie składu powietrza”.

 

  

Część I



Uczniowie ustawili dużą świeczkę na środku krystalizatora, nalali wodę do krystalizatora i  zabarwili ją 
kolorową substancją.

Zapalili świeczkę.

Nakryli świeczkę cylindrem miarowym, stawiając go na dnie krystalizatora, dnem do góry. Chwilę 
poczekali.

Zaznaczyli flamastrem poziom wody w cylindrze, określili jej objętość.

Część II

 W wyjętym z wody cylindrze miarowym szybko umieścili małą, zapaloną świeczkę zamocowaną na 
długim drucie. 

Obserwacje w części I:

Podczas spalania świecy poziom wody w butelce stopniowo się podnosił. Po zgaśnięciu świecy woda 
zajęła około 1/5 objętości butelki.

a) Na podstawie rysunków, czynności i obserwacji sformułuj wniosek z powyższego 
doświadczenia w części I

Wniosek:

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

b) Napisz, co sprawdzali uczniowie w części II

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

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

4. Dopisz  funkcje organelli komórkowych:

chloroplasty : ……………………………………………………………………………………………………………….

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

wakuole : …………………………………………………………………………………………………………………….



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

ściana komórkowa : …………………………………………………………………………………………………….  

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

5. Rysunek przedstawia strzałkę wodną. Napisz jakie trzy rodzaje liści występują u tej rośliny 
wodnej. Dlaczego mają taki kształt?

                                              

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

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

c) ………………………………………………………………………………………………………………………………………

6. Każdą strefę życia w jeziorze zamieszkują charakterystyczne rośliny. Wybierz zestaw 
zawierający wyłącznie rośliny całkowicie zanurzone w wodzie.

Zaznacz  X  przy wybranej  odpowiedzi.

a) grzybień biały, rogatek sztywny, trzcina pospolita

b) pałka szerokolistna, rzęsa wodna, moczarka kanadyjska



c) grążel żółty, żabiściek pływający, tatarak zwyczajny 

d) glony, moczarka kanadyjska, rogatek sztywny 

7. Podziel wymienione jeziora wpisując do odpowiedniej rubryki tabeli: Łebsko, Solińskie, 
Mamry, Jeziorak, Gardno, Włocławskie, Gopło, Hańcza, Zegrzyńskie

polodowcowe przybrzeżne antropogeniczne

8. Podczas wędrówki po Krainie Wielkich Jezior Mazurskich możemy spotkać wiele gatunków 
ptaków. Który zestaw zawiera tylko nazwy ptaków związanych ze środowiskiem wodnym? 
Zaznacz  X  przy wybranej  odpowiedzi.

a) bażant, sikora bogatka, czapla, łyska

b) kormoran, czapla siwa, perkoz, łyska

c) łabędź, wróbel, kormoran, kuropatwa

d) łyska, głuszec, jarząbek, kuropatwa

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

a) Przystosowania glonów planktonowych do środowiska rozwinęły się głównie w kierunku 
przeciwstawianiu się/ przyspieszaniu opadania na dno. 

b) Skład planktonu jest zależny/ niezależny od temperatury wody. 

c) Okrzemki gromadzą substancje tłuszczowe/ białkowe w celu zmniejszenia ciężaru.



d) Oświetlenie ma związek/ nie ma związku z występowaniem glonów.

 

10. Odczytaj z rysunku poziomicowego wysokość bezwzględną szczytu

                          250

            300

                350

                       .385

a) 135 m n.p.m.

b) 135 m

c) 250 m n.p.m.

d) 385 m n.p.m.

11. Rysy, najwyższy szczyt polskich Tatr, leży na wysokości 2499 m n.p.m. Jaka jest wysokość 
względna Rysów w stosunku do Schroniska nad Morskim Okiem, które leży na wysokości 1300
m n.p.m.?

a) 3799 m

b) 1199 m n.p.m.

c) 1199 m 

d) 2499 m n.p.m.



12. Korzystając  z mapy określ, mieszkańcy której miejscowości mają największe szanse

uniknięcia powodzi w przypadku wylania rzeki?
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a) Róg

b) Zamałe 

c) Mądre 

d) Małe

13. Przeanalizuj przedstawione rysunki poziomicowe a następnie odpowiedz na pytania       
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a) Który rysunek przedstawia wypukłą formę terenu o najmniejszej wysokości względnej? 

…………………………………….

b) Czy  drugi szczyt na rysunku C ma wysokość bezwzględną przekraczającą 1000m n.p.m.?

……………………………………

c) Czy rysunek C może przedstawiać Rysy? Uzasadnij odpowiedź.

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

14. Mapa konturowa Polski przedstawia niektóre wody śródlądowe. Korzystając z niej wykonaj 
polecenia:

a) Zaznacz linią i podpisz nazwy trzech rzek granicznych Polski.

b) Zaznacz na mapie  podanymi literami następujące krainy geograficzne:

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

 E - Pobrzeże Koszalińskie, G -Wyżyna Lubelska



c) Napisz, jak dopłyniesz z Wrocławia do Warszawy? Możesz poruszać cię jedynie wodami 
śródlądowymi.

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

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

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

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

 przy nazwie krainy: A-węgiel kamienny; B- Dolina Pięciu Stawów; C- ruchome wydmy;

 D – kormorany;  E- Maczuga Herkulesa; F –hałdy; G- Festiwal Piosenki Polskiej; 

H –wydmy śródlądowe; I –wysokie wybrzeże; J –festiwal piosenki w Sopocie; K – równiny bardzo słabo
zalesione; L – Wodogrzmoty Mickiewicza; M –wąwozy lessowe o stromych zboczach i płaskich dnach; 
N –Jezioro Goczałkowickie; O – orzeł bielik jest symbolem parku narodowego; P –halny; R- Szlak Orlich
Gniazd; S- Żuławy Wiślane; T- procesy krasowe; 

U –plantacje chmielu, tytoniu, buraka cukrowego; W- skały granitowe i wapienne; 

X- Puszcza Kampinoska; Y- Puszcza Zielona; Z- klasztor Kamedułów.

Pobrzeże Szczecińskie



Pobrzeże Koszalińskie
Pobrzeże Gdańskie
Pojezierze Mazurskie
Nizina Mazowiecka
Nizina Śląska
Wyżyna Krakowsko- Częstochowska
Wyżyna Śląska
Wyżyna Lubelska
Tatry

16. 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.

………………………………………………………………………

17. Uczniowie wykonują dwa doświadczenia:

Doświadczenie I

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)   c) Kolejne etapy
doświadczenia przedstawiają rysunki a), b), c). 

Doświadczenie II

Wgniecioną piłeczkę do  ping -ponga wrzucają do naczynia z gorącą wodą.

Odpowiedz na pytania:

A) Co zaobserwują uczniowie w kolejnych doświadczeniach?

I -…………………………………………………………………………………………………………………………………….

II - …………………………………………………………………………………………………………………………………..

B) Czy przedstawiony przebieg doświadczenia jest prawidłowy? Jeżeli nie, uzasadnij swoją 
odpowiedź.

I - ……………………………………………………………………………………………………………………………………

II - ………………………………………………………………………………………………………………………………….

C) Jakie zjawisko badali uczniowie?

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

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

lub F (fałsz)

W jeziorze światło na pewną głębokość w ogóle nie dociera, 

więc nie ma tam żadnych organizmów.

Źródłem dwutlenku węgla w jeziorze jest m.in. to, że przenika on z powietrza.

Tlen w jeziorze wydzielany jest podczas wytwarzania pokarmu przez glony.



W jeziorze są małe wahania temperatury, w związku z tym jest ono

 mniej przyjazne dla organizmów.

Im głębiej w Morzu Bałtyckim, tym woda mniej słona.

Morze Bałtyckie jest morzem śródziemnym.

We wschodniej części Morza Bałtyckiego woda jest bardziej słona.


