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1. Kto korzysta z planów?

A) kierowca B) kucharz C) fryzjer D) aktor

2. Wymiary rzeczywiste ³awki szkolnej wynosz¹ 125 cm x 50 cm. Oblicz jej wymiary w skali 1:10.

A) 7 cm x 5 cm B) 5 cm x 2 cm C) 1,25 cm x 0,5 cm D) 12,5 cm x 5 cm

3. W jakiej skali wykonano rysunek, jeœli obiekt w rzeczywistoœci ma wymiary 10 m x 4 m a na planie 
10 cm x 4 cm?

A) 1:1 B) 1:10 C) 1:100 D) 100:1

5. Spoœród podanych nazw form terenu zaznacz formy wklês³e.

A) wzgórze B) depresja C) pagórek D) góra

6. Jakie wody zaliczysz do p³yn¹cych?

A) bagna B) strumienie C) stawy D) torfowiska

8. W miejscach, gdzie rzeka p³ynie szybciej tworz¹ siê meandry, które przekszta³caj¹ siê w:

A) mierzeje B) starorzecza C) pó³wyspy D) mielizny

9. Zaznacz cechê charakterystyczn¹ dla œrodowiska l¹dowego w porównaniu do wody.

A) mniejsza przejrzystoœæ B) wolniej rozchodzi siê dŸwiêk

C) mniejsze wahania temperatury D) wiêksza gêstoœæ

10. Wœród wymienionych zwierz¹t zaznacz te, które mo¿na spotkaæ w wodach s³odkich w Polsce.

A) delfin, morœwin B) rak, ukleja

C) marlin, szczupak D) dorsz, b³otniarka stawowa

11. Odw³ok tego owada zakoñczony jest ¿¹d³em:

A) mrówka B) mucha C) osa D) komar

12. Zaznacz organizm bêd¹cy paso¿ytem wewnêtrznym.

A) wsza B) kleszcz C) owsik D) jemio³a

13. Jakie cechy budowy u³atwiaj¹ wszom paso¿ytowanie na skórze?

A) barwa B) brak skrzyde³

C) czepne koñczyny D) wszystkie odpowiedzi s¹ poprawne
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PAMIÊTAJ!!! Ostateczne rozwi¹zania zaznacz na karcie odpowiedzi.

4. Co oznacza na mapie topograficznej poni¿szy znak?

A) zagroda B) muzeum C) most D) koœció³

7. Z krótkiego opisu rzeki oceñ o jakim biegu jest mowa.

A) bieg górny B) bieg œrodkowy C) bieg dolny D) Ÿród³o rzeki

Rzeka p³ynie szybko w w¹skim korycie, jest spieniona, 
bogata w tlen, silny nurt potrafi przenosiæ du¿e g³azy.
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19. Spoœród drzew iglastych zaznacz to, które jest truj¹ce.

A) cis B) jod³a C) modrzew D) sosna

20. Du¿a wilgotnoœæ, ma³o œwiat³a i bogactwo ¿ycia drobnoustrojów jest charakterystyczne dla piêtra:

A) koron drzew B) runa leœnego C) podszytu D) œció³ki

21. Wiatr wiej¹cy w ci¹gu nocy od l¹du w kierunku morza nazywamy bryz¹:

A) nocn¹ B) l¹dow¹ C) dzienn¹ D) rzeczn¹

23. Rzeka uchodz¹ca do innej rzeki to:

A) ujœcie B) dorzecze C) dop³yw D) starorzecze

24. Podaj miêdzynarodow¹ nazwê kierunku - pó³nocny zachód.

A) North West B) South West C) South East D) North East

25. Jaki gatunek drzewa liœciastego posiada owoce z dwoma skrzyde³kami, które opadaj¹c 
charakterystycznie wiruj¹?

A) buk B) brzoza C) lipa D) klon

26. Gr¹dy to lasy, w których rosn¹ przede wszystkim:

A) sosny i œwierki B) dêby i graby C) olchy i topole D) wi¹zy i wierzby

14. M³ode drzewa w warstwie podszytu o wysokoœci powy¿ej 0,5 m nazywane s¹:

A) nalotem B) podrostem C) starodrzewem D) dr¹gowin¹

16. Zaznacz, które doœwiadczenie udowadnia, ¿e w wydychanym powietrzu znajduje siê CO .2

A) chuchanie na lusterko

B) nasilony wydech pod wod¹ tworzy bañki dwutlenku wêgla

C) mêtnienie wody wapiennej

D) widoczna mgie³ka w temperaturze poni¿ej zera

17. Jak¹ funkcjê pe³ni¹ lasy?

A) chroni¹ przed wiatrem

B) zanieczyszczaj¹ powietrze

C) osuszaj¹ atmosferê

D) stanowi¹ dom dla zwierz¹t hodowlanych przez rolników

18. Zaznacz roœlinê, która w rolnictwie nie jest traktowana jako chwast.

A) rumianek pospolity B) kukurydza

C) k¹kol polny D) chaber

15. Uzupe³nij schemat oddychania komórkowego: 

A) powietrze B) sk³adniki pokarmowe

C) p³uca D) przepona

………. + tlen = dwutlenek wêgla + woda + energia

22. Odczytaj prawid³ow¹ skalê: 

A) 1 cm na planie odpowiada 10 km w terenie

B) 1000 m na planie odpowiada 1 cm w rzeczywistoœci

C) 1 km na planie odpowiada 1 cm w rzeczywistoœci

D) 1 cm na planie odpowiada 1000 m na planie

1 cm - 10 km
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