
C
o
p
yr

ig
h
t 
b
y 

E
D

I,
 w

w
w

.e
d
i.e

d
u
.p

l
C

1. Wska¿ elementy przyrody.

A) lodowiec, kana³ B) têcza, globus C) droga, wydma D) mg³a, gleba

2. Wska¿ organizm, dla którego drzewo nie jest œrodowiskiem ¿ycia.

A) huba B) pszczo³a C) ziêba D) kuropatwa

Agata, uczennica klasy 4, jada piêæ posi³ków dziennie. Nie lubi owoców i warzyw. Gdy jest zmêczona to wypija kawê, wiêc chodzi spaæ
o 23:00. Rano pakuje plecak. Drugie œniadanie kupuje w sklepie w drodze do szko³y. W szkole przerwy spêdza na rozmowach z kole¿ankami. 
Po powrocie do domu zjada obiad, spaceruje z psem, czyta i pomaga rodzicom. W ka¿d¹ œrodê pamiêta o zbiórce harcerskiej, w czwartki 
jeŸdzi na wycieczki rowerowe z rodzicami, a w sobotê odwiedza dziadków. Lekcje odrabia od 20:00 do 20:30, chyba, ¿e zapomni. Nie chce 
pomocy.

3. Agata od¿ywia siê:

A) regularnie B) racjonalnie

C) zdrowo D) wszystkie odpowiedzi s¹ prawid³owe

4. Agata odrabia lekcje:

A) za krótko B) za póŸno

C) samodzielnie D) wszystkie odpowiedzi s¹ prawid³owe

5. Agata pope³nia wiele b³êdów. A co Agata robi dobrze?

A) aktywnie spêdza przerwy B) regularnie odrabia pracê domow¹

C) zjada drugie œniadanie, pomaga rodzicom D) wieczorem wczeœnie k³adzie siê i d³ugo œpi

6. Agata:

A) biernie spêdza popo³udnia i wieczory B) prawid³owo planuje swój dzieñ

C) planuje zajêcia na ca³y tydzieñ D) jest samotnikiem

7. Agata na spacer zabiera:

A) hulajnogê B) smycz C) ksi¹¿kê D) jab³ko

8. Agata w zabawach ze swoim pupilem u¿ywa zmys³u:

A) wzroku, smaku B) dotyku, równowagi

C) wêchu, smaku, s³uchu D) wszystkie odpowiedzi s¹ prawid³owe

11. Okazy przyklejone do kartki papieru, zawieraj¹ce nazwê gatunkow¹, datê i miejsce zbioru to:

A) zwierzyniec B) notatnik z hodowli C) zielnik D) dzienniczek obserwacji

12. Roœlina doniczkowa, która wymaga stosowania podpór, to:

A) kaktus B) storczyk C) paproæ D) cyklamen

13. Z racji zawodu czêsto patrzy w chmury:

A) geolog B) meteorolog C) zoolog D) endokrynolog
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Tekst do zadañ 3-8.

A) B)

C) D)

10. Na rysunkach przedstawiono wzrost i rozwój roœlin. Który rysunek nie pasuje?

9. Jakiego organizmu brakuje w ³añcuchu pokarmowym?
nektar → komar → .......... → paj¹k 

A) trzmielojad B) ¿aba C) d¿d¿ownica D) osa

14. „Leki z apteki natury” to tradycyjna nazwa:

A) zió³ B) szkodników

C) paso¿ytów D) roœlin uprawianych na polu
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19. Czy zwierzê mo¿e siê najeœæ „na zapas”?

A) tak, w ten sposób jest ciê¿kie i mo¿e le¿eæ na dnie rzeki np. larwy chruœcików

B) tak, gromadzi w ten sposób t³uszcz czyli energiê na d³ug¹ zimê

C) tak, np. mucha

D) nie

20. Wska¿ urz¹dzenie, którego zadaniem nie jest powodowanie parowania. 

A) zmywarka B) suszarka do w³osów C) zamra¿arka D) ¿elazko

21. Woda w temperaturze 0°C .......... .

A) mo¿e byæ ciecz¹ lub cia³em sta³ym B) mo¿e byæ gazem

C) intensywnie paruje D) skrapla siê

23. Narz¹d za pomoc¹ którego cz³owiek odczuwa temperaturê i g³adkoœæ przedmiotów to:

A) dotyk B) wzrok C) skóra D) oko

26. Opad atmosferyczny w postaci cia³a sta³ego, który powstaje latem i mo¿e powodowaæ ogromne
zniszczenia, to:

A) deszcz B) wichura C) szadŸ D) grad

29. Góry po³o¿one w ca³oœci na terytorium Polski to:

A) Karpaty B) Sudety C) Œwiêtokrzyskie D) Tatry

30. Szkie³ko przygotowane do ogl¹dania przez mikroskop to:

A) gnomon B) preparat C) pêseta D) pêd

16. Mapa obok nazywa siê:

A) konturowa B) poziomicowa

C) pogodowa D) polityczna

15. Wypuk³a forma terenu to:

A) dolina B) kotlina

C) wzgórze D) równina

17. Jest samo¿ywna:

A) pijawka B) skrêtnica

C) mszyca D) b³otniarka

18. Wska¿ znak topograficzny punktowy.

A) B) C) D)

24. Co przedstawia zdjêcie obok?

A) œrubê B) lupê

C) obiektyw D) kondensor

25. Mycie r¹k to sposób na unikniêcie zara¿enia siê:

A) wœcieklizn¹ B) owsikami

C) wszami D) kleszczami

27. Wspó³czeœnie zamiast takiej mapy (rys. obok) stosuje siê:

A) mapê pogody B) poziomice

C) pryzmat D) ró¿ê kierunków

28. W s³oneczny dzieñ w po³udnie cienie wskazuj¹ kierunek:

A) pó³nocny B) po³udniowy

C) wschodni D) zachodni

22. Zaznacz przedmiot, za pomoc¹ którego mo¿na pokazaæ zjawisko dyfuzji.

A) B) C) D)
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