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1. W podanym zdaniu skreśl błędne określenia tak, aby zdanie było prawdziwe. 

a) Układ Słoneczny nie jest/jest  częścią galaktyki. 

b) Gwiazdą położoną najbliżej Ziemi jest Gwiazda Polarna/ Słońce. 

c) Wielka Niedźwiedzica jest/nie jest gwiazdozbiorem 

d) Jowisz, Saturn, Uran, Neptun to planety gazowe/skaliste. 

e) Księżyc świeci / nie świeci własnym światłem. 

f) Księżyc ma / nie ma atmosfery. 

 

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

lub F (fałsz) 

a)Głównie u słoni afrykańskich występują kły zwane również ciosami, które są   

wydłużonymi siekaczami.  

b)Pęcherz pławny umożliwia rybie regulację  zanurzenia w wodzie. 

 

c) Galaktyka, wewnątrz której znajduje się Układ Słoneczny, to Droga Mleczna. 

 

d)Wysokość Słońca w Nowym Jorku jest najwyższa 22 VI 

 

e) Płazy  nie mogą żyć stale w środowisku suchym, gdyż  komórki barwnikowe 

    ich skóry maskują je tylko w wodzie. 

f) W skórze ropuch występują gruczoły jadowe, będące biernym 

    i jedynym właściwie ich sposobem obrony przed drapieżnikami. 

 

3. Na schemacie budowy Układu Słonecznego wpisz  odpowiednie litery oznaczające: 

        B- położenie pasa planetoid, C - najmniejszą planetę, D - planety nie posiadające księżyców, 

        E - największą planetę, G - najjaśniejszą planetę widoczną na niebie 
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http://pl.wikipedia.org/wiki/Uk%C5%82ad_S%C5%82oneczny
http://pl.wikipedia.org/wiki/Droga_Mleczna
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Gruczo%C5%82y_jadowe&action=edit&redlink=1


4. Wyjaśnij, jaki związek ma czas trwania obiegu Ziemi dookoła Słońca z liczbą dni w lutym. 

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

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

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

 

5. Poniższy schemat przedstawia oświetlenie Ziemi. 

a) Którego dnia w roku dotyczy schemat: ......................................... 

b) Dokończ zdanie: Promienie słoneczne padają pod kątem prostym na 

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

c) Wpisz nazwy stref oświetlenia oznaczone literami: 

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

E - ........................................................................... 

d) Których stref dotyczy zjawisko dni i nocy polarnych, wpisz litery: ..............................  

                             
 

6. Wskaż, wpisując do tabeli odpowiednie litery, które z wymienionych zjawisk są związane        

z ruchem obrotowym, a które z ruchem obiegowym Ziemi wokół Słońca: A- dzień, B -  jesień, 

C - zachód Słońca, D -  równonoc jesienna, E - zmiana czasu na Ziemi 

 

Ruch obrotowy    

Ruch obiegowy    

  

 

7.  Pająki to jedna z ciekawszych grup zwierząt. 

a) wskaz linią na rysunku i nazwij  elementy budowy pająka mające znaczenie  

przy pobieraniu pokarmu 
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b) podaj nazwę przedstawionego na rysunku aparatu pająka. Napisz, do czego służy.     

 
8. Ślimak winniczek jest największym z polskich ślimaków. 

 Żeruje głównie nocą lub przy wilgotnej i pochmurnej pogodzie. 

                                     
 

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

b) jaki związek z odżywianiem ślimaka ma tarka?....................................................................... 

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

c)jak się porusza ? ........................................................................................................................ 

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

9. Dżdżownica ziemna  ma ciało wydłużone, obły kształt i zmienne ubarwienie. 

 Jest złożona z wyraźnie zaznaczających się segmentów. Osiąga długość 90–300 mm przy 

średnicy 6–8 mm. Najczęściej można ją spotkać w wilgotnej glebie łąk i pól, ale także lasów, 

szczególnie liściastych. 

                                           

a) Uzupełnij charakterystykę dżdżownicy informacją o sposobie jej poruszania: 

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

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

b) Wyjaśnij na czym polega pożyteczne znaczenie dżdżownicy w: 

- spulchnianiu gleby: ......................................................................................................... ................. 

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

- mieszaniu składników gleby: ........................................................................................................... 
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http://pl.wikipedia.org/wiki/Metamer
http://pl.wikipedia.org/wiki/Gleba
http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%81%C4%85ka
http://pl.wikipedia.org/wiki/Las


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

- użyźnianiu gleby: ............................................................................................................................. 

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

10. Jakie przystosowania do sposobu odżywiania  zwierząt przedstawione są na rysunkach:            

( podaj nazwę zwierzęcia oraz przystosowanie) 

                                         a)            b)                       c) 

                                                

             

a)....................................................................................................................................................... 

b) ....................................................................................................................................................... 

c) ........................................................................................................................................................ 

11. Podziel wymienione zwierzęta wpisując do odpowiedniej rubryki tabeli:  

ryjówka aksamitna, mysz leśna, dzik, zając bielak, jeż, bóbr europejski, kuna domowa 

owadożerne roślinożerne mięsożerne wszystkożerne 

 
 
 
 
 

   

 

12. Patrząc na ilustracje odpowiedz: 
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a) to rośliny czy zwierzęta? ............................................. 

 

b) jak sie odżywiają?..................................................................................................................... 

 

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

 

c) dlaczego tak?................................................................................................................ ........... 

 

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

13.   Do zamieszczonych zdjęć dobierz nazwę gatunkową zwierzęcia oraz środowisko                     

jego występowania. 

 

Nazwy gatunkowe:  

A-padalec zwyczajny, B- ropucha szara, C- kumak górski,  D- traszka górska,                                

E -grzebiuszka ziemna, F-  zaskroniec zwyczajny 

 

Środowisko: 

G- na obszarach podmokłych, bagnistych, niedaleko jezior,  bardzo dobrze pływa oraz 

nurkuje,    

 H - może być aktywny w ciągu dnia, spędza go bowiem w wodzie, która chroni go przed 

wysychaniem , aktywnie spędza dzień w leśnych kałużach czy zacienionych, zalanych wodą 

żwirowniach, najczęściej za dnia przebywa jednak ukryty, 

 I - żyje wyłącznie na nizinnych terenach, głównie na glebach piaszczystych, lubi przebywać    

w ogródkach warzywnych i na polach uprawnych,  

 J - słoneczne polany, skraje lasów, zwłaszcza lasy liściaste o bogatym piętrze podszytu, 

 K - Jest gatunkiem wodno-lądowym, w porze godowej spotkana w zimnych górskich 

źródłach, później opuszcza zbiorniki wodne, przebywając na lądzie w ich pobliżu,  

L - żyje w lasach, na polach i w ogrodach, unika terenów bardzo suchych i podmokłych 

 

                                  
   

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

 

                              
 

d)......................................    e) ..............................................            f) .................................... 
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http://pl.wikipedia.org/wiki/Bagno
http://pl.wikipedia.org/wiki/Jezioro
http://pl.wikipedia.org/wiki/Podszyt
http://pl.wikipedia.org/wiki/Las
http://pl.wikipedia.org/wiki/Pole_%28rolnictwo%29
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ogr%C3%B3d


14. Zdjęcia przedstawiają niektóre kręgowce i ich przystosowanie do środowiska życia. 

Napisz nazwy gatunkowe kręgowców i wyjaśnij jakie to przystosowania. 

a)  

      
 

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

b) 

                                 
 

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

c) 

                      
 

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

d)   

             
 

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

e) 

             
 

............................................................................................................................. ......................... 
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15. Na poniższej mapie zaznacz: 

a) umowne granice Oceanu Atlantyckiego 

b)granicę między Afryką a Azją 

                                                                                                                                                                                                                                    

16. Określ położenie geograficzne i wpisując dane do tabeli       

                                      
 

 

punkt Szerokość geograficzna Długość geograficzna 

A   

C   

D   
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17. Oko jest jednym z narządów zmysłów człowieka. 

a) zaproponuj tytuł dla poniższego schematu: 

 

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

  
b) napisz na jakiej części oka powstaje obraz:................................................................ 

c) jest to obraz rzeczywisty/ pozorny,  prosty/ odwrócony, powiększony/ zmniejszony. 

(skreśl niepotrzebne słowa) 

18. Uzupełnij tekst: 

Nietoperze to jedyne ssaki, które potrafią aktywnie latać. A że zwykle prowadzą 

nocny tryb życia, rozwinęły zdolność .............................. – emitują fale 

..................................................., a potem uważnie nasłuchują powracających do nich 

odbitych ................................................ Echo przynosi nietoperzom wszystkie 

informacje o otoczeniu – dzięki temu potrafią zlokalizować i dopaść ofiarę                  

w egipskich ciemnościach. Potrafią zmieniać kształt małżowiny usznej aby lepiej słyszeć. 

Gatunkiem nietoperza o szczególnie dużych małżowinach usznych jest ................................. 

                               
19.  Napisz,  czy wskazane wyrazy są prawdziwe, czy fałszywe, wpisując w kratki 

 literę P (prawda) lub F (fałsz) 

                   
Fatamorgana (miraż)- to zjawisko powstawania pozornego             obrazu odległego 

przedmiotu  w wyniku różnych współczynników odbicia            światła w warstwach 

powietrza  o różnej             temperaturze, a co zatem idzie wilgotności. 
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