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Spójrz na to inaczej – 

zadania rozwijające 

wyobraźnię i twórcze 

myślenie.

Poznaj swój zeszyt ćwiczeń

Numer i tytuł działu takie 

same jak w podręczniku.

Numer i tytuł lekcji takie 

same jak w podręczniku.

Kody z dostępem do dodatkowych 

materiałów, które znajdziesz 

na stronie docwiczenia.pl

Doświadczenia, 

dzięki którym 

możesz samodzielnie 

zdobywać wiedzę 

przyrodniczą.

Sprawdź się – 

zestawy ćwiczeń, 

dzięki którym 

z łatwością 

przygotujesz się 

do sprawdzianów.

Ćwiczenia, które pomogą ci rozwinąć zainteresowania przyrodnicze.

Wskazówki, które ułatwią ci wykonywanie ćwiczeń.

Ćwiczenia, w których możesz wykorzystać dodatkowe źródła wiedzy, na przykład atlas „Przyroda. 
Świat wokół nas”.

Oznaczenia, które ułatwią ci korzystanie z zeszytu ćwiczeń:

Dla dociekliwych

Dobra rada
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DZIAŁ 1. POZNAJEMY WARSZTAT PRZYRODNIKA

Przyroda i jej składniki1
 1  W diagramie ukryto nazwy elementów przyrody ożywionej i nieożywionej.

S O C E P G R Z Y B Y R Z

P O W I E T R Z E Y S K A Y

L U D Z I E R R O L I N Y O

W O D A D Z W I E R Z T A A

 a   Zamaluj na zielono nazwy elementów należących do przyrody ożywionej, 
a na pomarańczowo – nazwy elementów należących do przyrody nieożywionej.

 b   Litery z niezamalowanych pól czytane kolejno utworzą hasło. Wyjaśnij je.

 2   Dorysuj na obrazku wybrane przez siebie elementy przyrody ożywionej oraz wytwo-
ry działalności człowieka. Pokoloruj cały obrazek.

Zobacz zdjęcia

docwiczenia.pl 
Kod: T4VNST
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 3   Litery z pól o tym samym kolorze utworzą nazwy wspólnych cech wszystkich orga-
nizmów. Zapisz je.

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

 4  Przeczytaj tekst, a następnie oceń, czy Ola ma rację. Uzasadnij swoją decyzję.

Olu,  

Dla dociekliwych

OD CHA DYROZ WIA NIEROZ

DA WYNIE ŻA MNARUCHI

LANIEOD SIĘ NIE ŻYWZROST WÓJ
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2 Jak poznawać przyrodę?
 1  Wykonaj polecenia.

 a  Wpisz w ramki odpowiednie nazwy zmysłów.

 b   Za pomocą których zmysłów można rozpoznać przedstawione na fotografi ach 
obiekty? Wpisz pod fotografi ami litery, którymi oznaczono zmysły w punkcie  a . 
Uwaga, w niektórych wypadkach możesz wpisać kilka liter.

 2  Przeczytaj list napisany do ciebie przez Kasię. Odpowiedz dziewczynce. 



Jak poznawać przyrodę?
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Cześć Kasiu!  

 3   Zamaluj na czerwono okienka przy ilustracjach dzieci, które zachowują się niewłaściwie, 
a na zielono – okienka przy ilustracjach dzieci, których zachowanie jest bezpieczne.

 4  Dopasuj opisy do odpowiednich etapów doświadczenia.

Przygotowanie materiałów

Hipoteza

Obserwacje

Pytanie

Wniosek 

Przebieg doświadczenia

Jak sól wpływa na rośliny? 

Sól powoduje zamieranie roślin.

Potrzebuję dwóch słoików  
wypełnionych do połowy wodą,  

łyżki soli i dwóch tulipanów.

Do jednego słoika wsypuję sól i dokładnie 
mieszam. Następnie ten słoik oznaczam. 

Do obu słoików wkładam po jednej roślinie.

Po czterech dniach tulipan w słoiku 
ze słoną wodą usechł, a tulipan w słoiku 

z czystą wodą nie zmienił wyglądu.

Sól powoduje, że rośliny zamierają. 
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Przyrządy i pomoce 
przyrodnika3

 1  Wykonaj polecenia.
 a   Uporządkuj i zapisz litery w ramkach tak, aby utworzyły nazwy przyrządów i pomo-

cy przyrodnika. 

 b   Których przyrządów lub pomocy użyły dzieci? Wpisz w ramki odpowiednie nazwy.

 c   Wyjaśnij, do czego służą pomoce i przyrządy z punktu  a , które nie zostały opisane 
przez dzieci.

K A P M S OM P A A

T M A A Ś M N I R Z E C A I

A T A P A R F R Z G A N O Y F T I C O

L E T A O N K R

N E O S TL P A U

Zobacz zdjęcia

docwiczenia.pl 
Kod: T4K9X6
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 2   Dopasuj do przyrządów właściwe informacje. Wpisz w ramki odpowiednie litery.

A. Przydaje się zarówno w terenie, jak i w pracowni przyrodniczej. 
B. Obserwowany obiekt powinien być dobrze oświetlony.
C. Powiększa obiekty nawet do tysiąca razy.
D. Obserwowane obiekty muszą być odpowiednio przygotowane.
E. Powiększa obiekt od około 8 do 10 razy.

 3   Zapoznaj się z instrukcją, a następnie oblicz, ile lat mają drzewa, które rosną w po-
bliżu twojej szkoły.
Potrzebne materiały: klucz do oznaczania drzew, tabela wiekowa drzew (s. 127 w ze-
szycie ćwiczeń), taśma miernicza, długopis, kartka, kalkulator.

 1   Wybierz do pomiaru kilka drzew. Sprawdź ich nazwy gatunkowe w kluczu do ozna-
czania drzew. Zwróć uwagę, aby były to gatunki opisane w tabeli wiekowej.

 2   Zmierz obwód drzew na wysokości około 130 cm. Zapisz pomiary w tabeli.
 3   Oblicz średnicę pnia każdego drzewa (czyli jego grubość), dzieląc jego obwód przez 

liczbę 3,14. Zapisz wyniki w tabeli.
 4   Sprawdź w tabeli wiekowej, ile lat mają drzewa. Pamiętaj, że wyniki, które uzyskasz, 

to wyniki przybliżone.

Nazwa gatunkowa Obwód pnia 
(cm)

Średnica pnia 
(cm)

Przybliżony 
wiek (lata)

Topola biała 314 100 70
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 4  Zapoznaj się z instrukcją, a następnie wykonaj preparat mikroskopowy ze skórki 
liścia cebuli.

Dla dociekliwych

 1  Zakraplaczem nanieś kroplę wody na środek szkiełka podstawowego.
 2   Igłą preparacyjną i pęsetą ściągnij cienką skórkę z wewnętrznej strony liścia cebuli.
 3  Umieść fragment skórki w kropli wody na szkiełku podstawowym.
 4   Delikatnie połóż szkiełko nakrywkowe na przygotowanym materiale, tak aby w pre-

paracie nie pozostały pęcherzyki powietrza.
 5   Zaobserwuj pod mikroskopem szczegóły budowy skórki liścia cebuli i wykonaj ry-

sunek.

 5   Znajdź dwa drobne obiekty i dokładnie obejrzyj je przez lupę. Zapisz w tabeli, jakie 
szczegóły tych obiektów udało ci się zaobserwować.

Obserwowany obiekt Szczegóły widoczne pod lupą

Zanim przystąpisz 
do robienia preparatu, 
przygotuj zestaw 
do obserwacji 
mikroskopowych.

Dobra radazlewka 
z wodą

szkiełko 
nakrywkowe

szkiełko 
podstawowe

pęseta

zakraplacz

igła 
preparacyjna
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Określamy kierunki geograficzne4
 1  Rozwiąż rebus i wyjaśnij hasło.

 ELEC TES AN POCI

 2   Przyjrzyj się rysunkowi. Następnie uzupełnij tekst, wpisując polskie nazwy kierun-
ków geograficznych, według których dzieci poruszały się po miasteczku.

przedszkoleszkoła
dom Kasi

poczta dom Alicjidom Maćka
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 3    Aby ułatwić sobie zapamiętanie skrótów angielskich nazw głównych kierunków 
geograficznych, można wymyślić zdanie, które składa się z wyrazów zaczynających 
się od liter oznaczających te skróty. Na przykład: N – Nie ma, E – Emu, S – Są,  
W – Wielbłądy.  

 a   Wpisz na róży kierunków angielskie skróty kierunków głównych. Zapisz obok wy-
myślone przez siebie zdanie, które pomoże ci je zapamiętać. 

 b   Wpisz na róży kierunków brakujące kierunki pośrednie.  Użyj ich angielskich skrótów.

 4   Zamaluj przy każdej informacji odpowiednie okienko. Uwaga: Niektóre informacje 
pasują zarówno do gnomonu, jak i do kompasu.

    kompas gnomon
 ▶  Za jego pomocą można wyznaczyć kierunek północy.  
 ▶  Jego działanie zakłócają metalowe przedmioty.  
 ▶  Nie można z niego korzystać w pochmurny dzień.  
 ▶  Można z niego korzystać bez względu na porę dnia.  
 ▶  Kiedy wyznaczymy za jego pomocą północ, możemy określić  

pozostałe kierunki geograficzne.  
 ▶  Jego najważniejszą częścią jest igła magnetyczna.  
 ▶  Aby prawidłowo działał, musi leżeć poziomo.   
 ▶  Może nim być każdy prosty patyk.  
 ▶  Jest prostym przyrządem, który rzuca cień.  

Po róży kierunków poruszaj się 
zgodnie z ruchem wskazówek 
zegara.

Dobra rada



15

Co pokazujemy na planach?5
 1  Oceń prawdziwość podanych zdań. Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F, 

jeśli jest fałszywe.

Plan to obraz przedmiotu lub niewielkiego obszaru Ziemi widzianego z góry. P F

Aby narysować plan pudełka w skali 1 : 10, należy długość i szerokość 
pudełka podzielić przez 10. P F

Zapis skali 1 : 2 oznacza, że 1 cm na planie odpowiada 2 cm 
w rzeczywistości. P F

Szkic terenu to prosty rysunek przedstawiający rozmieszczenie 
najważniejszych obiektów, wykonany w skali. P F

 2  Na rysunku przedstawiono plan pustej sali szkolnej w skali 1 : 100. Dorysuj na nim 
meble według wskazówek:

 ▶ biurko nauczyciela o długości  2 m i szerokości 1 m, 
 ▶ 12 szkolnych ławek o długości 1 m i szerokości 50 cm,
 ▶ regał szkolny o długości 5 m i szerokości 50 cm.

Łatwiej wykonasz 
zadanie, jeśli 
zamienisz metry 
na centymetry.

Dobra rada
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 3  Tomek wykonał plan ogródka rodziców w skali 1 : 200. Oblicz i zapisz, jakie rzeczy-
wiste wymiary mają:

 ▶ cały ogródek.   
 ▶ grządka z warzywami.   
 ▶ altana.   
 ▶ rabatka z kwiatami.   

Zanim wykonasz zadanie, zmierz 
na planie linijką wymiary 
ogródka, altany, grządki i rabatki.

Dobra rada

 4  Tomek postanowił narysować książeczkę o kotach, której rzeczywiste wymiary wy-
noszą 15 cm długości i 15 cm szerokości. Wpisz w ramki, w jakiej skali chłopiec 
wykonał każdy z rysunków. 

RASY 
KOTÓW

RASY 
KOTÓW

RASY 
KOTÓW
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Jak czytamy plany 
i mapy?6

 1  Napisz, która ilustracja przedstawia plan, a która – mapę. Uzasadnij swoją decyzję.

 2  Na każdej mapie brakuje jednego elementu. Napisz, jakiego.

A. B.

Zobacz zdjęcia

docwiczenia.pl 
Kod: T4QU5H
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 3  Rozpoznaj obiekty pokazane na zdjęciach. Do każdego z nich dobierz odpowiedni 
znak kartograficzny, wpisując w okienko przy zdjęciu właściwą literę.

A. D. G.

B. E. H.

C. F. I.
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 4  Na podstawie mapy oceń prawdziwość podanych zdań. Zaznacz P, jeśli zdanie jest 
prawdziwe, albo F, jeśli jest fałszywe.

Pole biwakowe znajduje się w pobliżu zamku Niedzica. P F

Nieopodal zamku Niedzica znajdują się skały. P F

Do punktu widokowego Majerz można dotrzeć szlakiem konnym. P F

Ruiny zamku Czorsztyn leżą bliżej hotelu Umina niż Hotelu Zamkowego. P F

Zamek Niedzica jest położony nad jeziorem. P F

Czorsztyn leży na północny wschód od Niedzicy. P F

1 cm na planie odpowiada 5 km w rzeczywistości. P F
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Jak się orientować w terenie?7
 1  Na podstawie planu Giżycka odpowiedz na pytania. Użyj nazw kierunków geogra-

ficznych.

 a   Tomek stoi w miejscu oznaczonym literą A. Określ położenie podanych obiektów 
względem miejsca, w którym stoi chłopiec.

 ▶ Jezioro Niegocin jest położone na  

 ▶ Twierdza Boyen jest położona na  

 ▶ Ulica Drzymały jest położona na  

 b   W którym kierunku należy pójść, aby dotrzeć:

 ▶ ze stadionu do hotelu Zamek? W kierunku  

 ▶ z dworca PKS do Wieży Ciśnień? W kierunku  

 ▶ ze Szpitala Powiatowego do Pływalni Medyk? W kierunku  



Jak się orientować w terenie?
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 2  Zaznacz dwa rysunki, które przedstawiają plan poprawnie zorientowany według 
kompasu.

A.

C.

B.

D.
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 3  Wykonaj polecenia.
 a    Aby zorientować mapę według obiektów w okolicy, trzeba wykonać kilka czynno-

ści. Ustal ich kolejność. Wpisz w okienka cyfry od 1 do 4.
  Obróć mapę tak, aby każdy charakterystyczny obiekt w terenie znalazł się na jednej 
linii z odpowiadającym mu znakiem na mapie. Wówczas kierunek północny na ma-
pie będzie zgodny z kierunkiem północnym na widnokręgu.
  Po zorientowaniu mapy określ pozostałe kierunki główne na widnokręgu i na mapie.
  Odszukaj w terenie charakterystyczne obiekty, na przykład wieżę, budynek, drzewo.
  Odszukaj na mapie miejsce, w którym się znajdujesz.

 b    Która mapa została zorientowana prawidłowo? Zaznacz właściwy rysunek i uzasad-
nij swoją decyzję.

Prawidłowo zorientowana jest mapa na rysunku  , ponieważ  

 

 4  Oceń prawdziwość podanych zdań. Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F, 
jeśli jest fałszywe.

Mapę można zorientować w terenie tylko za pomocą kompasu. P F

Na zorientowanej mapie kierunek północny pokrywa się z kierunkiem  
północnym w terenie. P F

Na mapach kierunek wschodni wyznacza strzałka. P F

A. B.
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 5  Bartek mieszka w Łodzi. Kiedy był na letnim obozie, poznał czworo dzieci. Każde 
z nich było z innego miasta w Polsce. Przeczytaj opisy i przyjrzyj się mapie. Następ-
nie, korzystając z róży kierunków, wpisz przy imieniu każdego dziecka nazwę wła-
ściwego miasta.

 ▶  Krzysiek mieszka w mieście położonym na południowy wschód od Łodzi. 
 ▶  Zosia mieszka w mieście położonym daleko na północnym zachodzie Polski.
 ▶  Ewelina jest z dużego miasta położonego na południowy zachód od Łodzi.
 ▶  Tomek mieszka na południu Polski.

Dla dociekliwych
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Sprawdź się
Podsumowanie działu 1

 1  Przeczytaj tekst i wykonaj polecenia.

 a  Odszukaj i zapisz wymienione w tekście:

 ■ składniki przyrody ożywionej.  

 ■ składniki przyrody nieożywionej.  

 ■ wytwory działalności człowieka.  
 b   Jakimi zmysłami Ewa odbierała informacje z otoczenia? Uzupełnij tabelę. Wpisz na-

zwy zmysłów i odpowiadających im narządów. Na końcu napisz, jakie informacje 
Ewa odebrała za pomocą każdego zmysłu.

Zmysł Narząd zmysłu Odbierane informacje

 c   Który ze zmysłów nie został opisany w tekście? Dokończ opowiadanie, dopisując 
jedno zdanie, w którym pojawi się ten zmysł. 
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Sprawdź się. Podsumowanie działu 1

 2   Zaznacz właściwe zakończenia zdań. W niektórych zdaniach poprawne jest więcej 
niż jedno zakończenie.

 1  Obraz widzianego z góry obszaru, narysowany na płaskiej powierzchni w skali to

  plan.  szkic.  mapa.  rysunek.
 2  Aby narysować plan obiektu w skali 1 : 10, należy

  podzielić jego wymiary przez 10.  pomnożyć jego wymiary przez 10.
 3  Zapis 1 : 50 oznacza, że 1 cm na planie to w rzeczywistości

  50 m.  50 cm.  5 cm.  5 m.
 4  Na szkicu powinny znaleźć się

  informacja o tym, ile razy zostały pomniejszone rzeczywiste rozmiary.

  zarys i rozmieszczenie najważniejszych obiektów.

  strzałka wskazująca północ.
 5   Orientowanie mapy lub planu polega na tym, że kierunek północny na mapie zga-

dza się z 

  kierunkiem południowym na widnokręgu.

  kierunkiem północnym na widnokręgu.
 6  Wiedzę o przyrodzie możemy czerpać z

  książek.  obserwacji.  internetu.
 7    Niezależnie od pogody główne kierunki geograficzne możemy wyznaczyć za pomocą

  gnomonu.  kompasu.  własnego cienia. 
 8  Do cech życia zaliczamy 

  oddychanie.  uczenie się.  wzrost i rozwój.
 9  Ostatnim etapem doświadczenia przyrodniczego jest sformułowanie

  hipotezy.  pytania.  wniosku.  
10  Obiekty niewidoczne gołym okiem zaobserwujemy za pomocą 
  kompasu.  mikroskopu.  lornetki.
11   Jeśli staniesz przodem do kierunku północnego, za sobą na widnokręgu będziesz mieć
  południe.  wschód.  zachód. 



26

DZIAŁ 1. POZNAJEMY WARSZTAT PRZYRODNIKA

 3   Narysuj rysunek. Przesuwaj się o wskazaną liczbę kratek, zgodnie z podanym kie-
runkiem geograficznym, od miejsca zaznaczonego gwiazdką. 

2W, 1N, 3W, 2NE, 1W, 2NE, 1W, 2NE, 2SE, 1W, 2SE, 1W, 2SE, 3W, 1S

 4   Dorysuj igłę kompasu w taki sposób, aby mapa była poprawnie zorientowana. Wy-
znacz pozostałe główne kierunki geograficzne, wpisując na kompasie skróty ich 
nazw angielskich.
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Sprawdź się. Podsumowanie działu 1

 5  Rozwiąż krzyżówkę, a następnie zapisz i wyjaśnij hasło.

  1. Możesz przez nią obserwować ptaki.
  2. Jedna z części mikroskopu.
  3. Służy do obserwowania obiektów niewidocznych gołym okiem.
  4. Nieożywiony składnik przyrody.
  5. Linia pozornego zetknięcia nieba z powierzchnią Ziemi.
  6. Zmysł, którego narządem jest nos.
  7. Jeden z kierunków głównych.
  8. Igła … w kompasie.
  9. Narząd smaku.
10. Taśma ... – służy do pomiaru odległości.

  1.

  2.

  3.

  4.

  5.

  6.

  7.

  8.

  9.

10.
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