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Atlas anatomiczny Tajemnice ciała to wyjątkowa publikacja, która ułatwia 
zrozumienie zagadnień związanych z anatomią i fizjologią człowieka.

Atlas anatomiczny 

•  Ponad 300 niezwykłych ilustracji i fotografii  
odzwierciedla budowę wewnętrzną  
ludzkiego ciała. 

•   Połączenie anatomii z innymi dziedzinami biologii  
pomaga zrozumieć zagadnienia omawiane  
na lekcjach oraz przygotować się do sprawdzianów.

•  Treści wykraczające poza podstawę programową  
pomagają rozwijać zainteresowanie przedmiotem  
oraz ułatwiają przygotowanie się do konkursów  
biologicznych.

Atlas anatomiczny ułatwia zrozumienie  
treści omawianych na lekcjach

•  Unikalne kalki umożliwiają  
równoczesne oglądanie budowy  
wewnętrznej i zewnętrznej wybranych 
narządów ludzkiego ciała.

•  Rubryka Patologie pozwala  
poznać przyczyny najczęściej  
występujących chorób.

•  Czytelne ilustracje ułatwiają  
zapoznanie się z różnymi poziomami 
organizacji ciała człowieka.
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I.  Biologia – nauka o życiu

 Biologia jako nauka 
Cele lekcji: Dowiesz się, czym zajmuje się biologia. Określisz wspólne cechy 
i czynności życiowe organizmów. Poznasz kolejne poziomy budowy organizmów 
wielokomórkowych.

Dzieci z 5a rozmawiały o nowych przedmiotach, których będą się uczyć w tym roku w szkole. 
Zaznacz okienka przy tych wypowiedziach, które dotyczą biologii.

1

Na dobry początek

1

Otaczający nas świat składa się z elementów przyrody ożywionej i nieożywionej.
a) Dorysuj na rysunku pięć przykładowych elementów przyrody ożywionej.

2

Dowiem się, jak wyznaczyć 
kierunek północny  

w terenie.

Sprawdzę, jak temperatura 
wpływa na wzrost  

i rozwój roślin.

Będę obserwować 
wędrówkę Słońca  

nad widnokręgiem.

Dowiem się, gdzie  
żyją bakterie.

Poznam budowę  
drzewa.
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b) Wymień dwie cechy, które odróżniają organizmy od nieożywionych elementów 
przyrody.

1. 2. 

Kasia opisała wszystkie czynności życiowe swojego kota Mruczka. 
Przeczytaj opisy dziewczynki, a następnie wpisz przy każdym z nich nazwę odpowied-
niej czynności.

3

Mruczek ma świetny węch  
i słuch. Dzięki temu zawsze  

jest pierwszy w kuchni, kiedy 
mama gotuje obiad.

Mruczek ma kuwetę, 
do której kilka razy 

dziennie oddaje mocz 
zawierający szkodliwe 

substancje. 

Mruczek jest młodym 
kotem, który rośnie. 

Waży 3,5 kg i ma około 
50 cm długości.

Mruczek, podczas uwalniania 
energii z pokarmu, zużywa tlen  
i wytwarza dwutlenek węgla. 

Mruczek je specjalną 
karmę dla kotów, a od 

czasu do czasu – surowe 
mięso.

Mruczek doskonale 
skacze. Jednym 

skokiem potrafi pokonać 
odległość 1,5 m.  

Określ, z jakimi substancjami wiążą się przedstawione na schemacie czynności życiowe.  
Zapisz ich nazwy przy właściwych strzałkach. Skorzystaj z podpowiedzi.

4

oddychanie

odżywianie się

wydalanie

tlen · dwutlenek węgla · składniki pokarmowe · mocz
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I . Biologia – nauka o życiu

W niebieskich ramkach przedstawiono różne poziomy budowy wielokomórkowego 
organizmu zwierzęcego, a w zielonych – organizmu roślinnego.
a) Uzupełnij ramki brakującymi nazwami poziomów budowy organizmów wielo- 

komórkowych.

5

komórka tkanka

organizm

tkanka

system

komórka

b) Połącz strzałkami w punkcie a kolejne poziomy budowy organizmu zwierzęcego 
i roślinnego. Zacznij od najniższego poziomu.

Brat Tomka studiuje biologię, dlatego w jego biblioteczce znajduje się wiele książek  
poświęconych tej nauce.
Przeczytaj tytuły książek i zapisz, jakie tematy biologiczne zostały w nich omówione.

„Anatomia człowieka” – 

„Fizjologia zwierząt” – 

 „Botanika” – 

„Mikrobiologia” – 

6

• Biologia to nauka zajmująca się badaniem budowy i czynności życiowych 
organizmów. 

• Wszystkie organizmy wykonują te same czynności życiowe. Są to: odżywianie się, 
oddychanie, wydalanie, ruch, wzrost i rozwój, rozmnażanie się oraz reagowanie  
na bodźce. 

• Podstawowa jednostka, z której są zbudowane organizmy, to komórka.

• Kolejne poziomy budowy organizmów wielokomórkowych to: komórka, tkanka, 
narząd (u zwierząt) lub organ (u roślin), układ narządów lub system organów, 
organizm.

• Biologia jest podzielona na różne dziedziny, takie jak: zoologia, botanika, 
mikrobiologia, anatomia, fizjologia i ekologia. 

Zapamiętaj

 Jak poznawać biologię? 
Cele lekcji:  Dowiesz się, na czym polega różnica między obserwacją a doświadczeniem. 
Poznasz etapy metody naukowej. Nauczysz się odróżniać próbę badawczą od próby 
kontrolnej. Dowiesz się, gdzie szukać informacji z różnych dziedzin biologii. 

Przeczytaj wypowiedzi Kasi i Tomka, a następnie wykonaj polecenia.  
a) Uzupełnij zdanie. Napisz, które z dzieci przeprowadziło obserwację, a które –  

doświadczenie.

2

Na dobry początek

1
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 Jak poznawać biologię? 
Cele lekcji:  Dowiesz się, na czym polega różnica między obserwacją a doświadczeniem. 
Poznasz etapy metody naukowej. Nauczysz się odróżniać próbę badawczą od próby 
kontrolnej. Dowiesz się, gdzie szukać informacji z różnych dziedzin biologii. 

Przeczytaj wypowiedzi Kasi i Tomka, a następnie wykonaj polecenia.  
a) Uzupełnij zdanie. Napisz, które z dzieci przeprowadziło obserwację, a które –  

doświadczenie.

2

Na dobry początek

1

Kasia przeprowadziła , a Tomek –  .

b) Podpisz na schemacie, która definicja dotyczy obserwacji, a która – doświadczenia.

Sposoby poznawania otaczającego nas świata

Polega na uważnym przyglądaniu się 
organizmom lub procesom biologicznym  

bez wpływania na nie.

Polega na przyglądaniu się organizmom  
lub procesom biologicznym po zmianie jednego 

czynnika, który na nie wpływa.

Zimą przez kilka dni codziennie chodziłam z tatą 
do lasu, aby oglądać sarny przy paśniku. Musieliśmy 

być bardzo cicho, żeby nie spłoszyć zwierząt. 

Sprawdzałem, czy światło wpływa na wzrost 
i rozwój roślin. W tym celu jedną roślinę przykryłem 
kartonowym pudłem, a drugiej zapewniłem dostęp 

do światła. Obie rośliny regularnie podlewałem 
i obserwowałem przez kilka tygodni.
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I . Biologia – nauka o życiu

Antosia przeprowadziła doświadczenie. Każdy jego etap opisała na osobnej kartce. Nie-
stety, kartki rozsypały się i pomieszały. 

2

1. Obserwacja

2.  Sformułowanie problemu  
badawczego

3. Postawienie hipotezy

4. Przeprowadzenie doświadczenia

5. Analiza wyników

6. Sformułowanie wniosków

Tak, woda jest niezbędna do kiełkowania nasion rzeżuchy.

Czy woda jest potrzebna do kiełkowania nasion rzeżuchy?

Przygotowałam dwa spodki z watą. Na każdym spodku  
wysiałam po 10 nasion rzeżuchy. Tylko jeden spodek  
z nasionami codziennie podlewałam wodą.   

Zauważyłam, że nasiona rzeżuchy nie kiełkują, jeśli nie  
podleje się ich wodą.

Nasiona podlewane wodą wykiełkowały, a te, które nie 
były podlewane – nie wykiełkowały.

Oceń prawdziwość stwierdzeń dotyczących hipotezy. Wybierz P, jeśli stwierdzenie jest 
prawdziwe, lub F, jeśli jest fałszywe.

1. Hipoteza jest zawsze prawdziwa. P F

2. Hipotezę możemy przyjąć lub odrzucić na podstawie wniosków płynących 
z badania. 

P F

3. Hipoteza może mieć formę pytania. P F

4. Hipotezę formułujemy przed przeprowadzeniem doświadczenia. P F

63

a) Pomóż dziewczynce uporządkować kartki w odpowiedniej kolejności. Pokoloruj 
ramki takimi kolorami, aby kolejny etap metody naukowej pasował do wykonywa-
nej przez dziewczynkę czynności.

b) Który zestaw w doświadczeniu dziewczynki był próbą badawczą, a który – próbą 
kontrolną?

Nasiona podlewane wodą były próbą  .

Nasiona niepodlewane wodą były próbą  .

Woda jest niezbędna do kiełkowania nasion rzeżuchy.
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Badanie, czy kierunek padania światła wpływa na kierunek wzrostu rzeżuchy

Problem badawczy: 
Zadanie: Przeczytaj opis doświadczenia. Następnie określ, które z poniższych zdań 
stanowią poprawnie sformułowany problem badawczy. 
 I.  Czy oświetlenie rzeżuchy tylko z jednej strony ma wpływ na kierunek jej 

wzrostu? 
 II. Oświetlenie rzeżuchy z jednej strony wpływa na kierunek jej wzrostu.
III.  Oświetlenie rzeżuchy z jednej strony nie wpływa na kierunek jej wzrostu.
Hipoteza: Rzeżucha rośnie w kierunku, z którego pada światło.
Przebieg doświadczenia: 
1. Przygotowano: nasiona rzeżuchy, wodę, dwie doniczki z ziemią, kartonowe 

pudełko, nożyczki.  

2. W każdej doniczce wysiano po 20 nasion rzeżuchy. Doniczki umieszczono  
na parapecie w pokoju i regularnie podlewano nasiona wodą. 

3. Po kilku dniach, kiedy rośliny osiągnęły wysokość około 2 cm, jedną doniczkę 
przykryto pudełkiem. Następnie na bocznej ściance pudełka, na wysokości 
rzeżuchy, wycięto otwór o szerokości około 3 cm. Obie doniczki umieszczono  
na parapecie.

4. Codziennie obserwowano wygląd pędów rzeżuchy. 

Wynik: W doniczce A rośliny rosły w górę, a w doniczce B były skierowane 
w stronę otworu wyciętego w kartonie.
Wniosek: 
Zadanie: Sfomułuj wniosek do przeprowadzonego doświadczenia.

Zadanie:  Wskaż, która doniczka była próbą badawczą, a która – próbą kontrolną.

Doniczka A była próbą , a doniczka B – próbą 

 .

Doświadczenie biologiczne

doniczka A doniczka B doniczka A doniczka B
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Obserwacja wpływu światła na wzrost i rozwój rzeżuchy

Instrukcja: Przygotuj dwa spodki, watę lub ligninę, nasiona rzeżuchy. Wyłóż oba 
spodki ligniną lub watą. Na każdym spodku posiej po 25 nasion. Umieść spodki w cie-
płym, jasnym miejscu, na przykład na parapecie. Kiedy kiełki będą mieć 0,5 cm wy-
sokości, jeden ze spodków umieść pod kartonowym pudełkiem. Oznacz go literą A.  
Drugi spodek pozostaw bez zmian. Oznacz go literą B. Po dwóch tygodniach po-
równaj wygląd roślin na obu spodkach. Uwaga: Pamiętaj o regularnym podlewaniu 
hodowli przez cały okres prowadzenia doświadczenia. 

Łatwo to sprawdzić

Podpisz pod rysunkami, który spodek był w doświadczeniu próbą badawczą, a który –  
próbą kontrolną. Uzasadnij swoją decyzję.

Dokończ zdania. Zapisz wyniki doświadczenia.

•  Rośliny na spodku oznaczonym literą A 

•  Rośliny na spodku oznaczonym literą B 

Zaznacz wniosek, który można wyciągnąć z przeprowadzonego doświadczenia. 

 Światło jest potrzebne do prawidłowego wzrostu i rozwoju rzeżuchy.

 Światło nie jest potrzebne do prawidłowego wzrostu i rozwoju rzeżuchy.

4

5

6

Próba badawcza – zestaw, 
w którym zmieniamy badany 
czynnik.
Próba kontrolna – zestaw, 
w którym nie zmieniamy 
żadnego czynnika.

WskazówkaA B
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2. Jak poznawać biologię?

 Janek chciał określić wpływ soli na wzrost i rozwój roślin. W tym celu umieścił w dwóch 
pojemnikach po pięć siewek fasoli. Oba pojemniki postawił na parapecie. Następnie 
chłopiec wlał wodę do dwóch półtoralitrowych butelek. Do jednej butelki, którą oznaczył 
jako A, dodał pięć łyżek soli, a do drugiej, którą oznaczył jako B, dodał tylko dwie łyżki 
soli. Potem przez dwa tygodnie jedną hodowlę podlewał wodą z butelki A, drugą hodowlę – 
wodą z butelki B. Chłopiec codziennie mierzył wysokość roślin, a wyniki zapisywał 
w zeszycie. 

Dla dociekliwych

7

•   Wiedzę biologiczną zdobywamy za pomocą obserwacji i doświadczeń prowadzonych 
metodą naukową. 

• Etapy metody naukowej obejmują kolejno: obserwację, sformułowanie problemu 
badawczego, sformułowanie hipotezy, przeprowadzenie doświadczenia, analizę 
wyników i wyciągnięcie wniosku. 

• Problem badawczy to pytanie, na które chcemy znaleźć odpowiedź podczas 
doświadczenia. 

• Hipoteza to jedna z możliwych odpowiedzi na pytanie postawione w problemie 
badawczym. 

• Oprócz obserwacji i doświadczeń cenne źródła wiedzy biologicznej to także książki, 
czasopisma, filmy i strony internetowe.

• Dobry badacz powinien wykazywać się takimi cechami, jak: szacunek do przyrody, 
ostrożność, systematyczność, cierpliwość i rzetelność.

Zapamiętaj

Wyjaśnij, jaki błąd popełnił Janek podczas przeprowadzania doświadczenia. 

zestaw podlewany 
wodą z butelki A

zestaw podlewany 
wodą z butelki B
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3 Obserwacje mikroskopowe
Cele lekcji: Dowiesz się, jakie obiekty można oglądać pod mikroskopem. Poznasz 
budowę mikroskopu optycznego. Nauczysz się przygotowywać preparat mikroskopowy. 
Samodzielnie przeprowadzisz obserwację mikroskopową.  

 Połącz zdjęcia z nazwami przyrządów, które służą do obserwacji przedstawionych 
na zdjęciach obiektów.  

Na dobry początek

1

Obejrzyj film
docwiczenia.pl
Kod: B5EPKT

lupa mikroskop lornetka

Oceń prawdziwość stwierdzeń dotyczących mikroskopowania. Wybierz P, jeśli stwier-
dzenie jest prawdziwe, lub F, jeśli jest fałszywe.

1. Mikroskop optyczny pozwala uzyskać obraz powiększony nawet 1000 razy. P F

2. Pod mikroskopem optycznym możemy oglądać wyłącznie martwe obiekty. P F

3. Obiekt, który chcemy oglądać pod mikroskopem, musi być przygotowany 
w postaci preparatu.

P F

62
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3. Obserwacje mikroskopowe

Tomek obserwował pod mikroskopem preparat z krwi żaby. 

a) Zamaluj zgodnie z legendą kółka wskazujące części mikroskopu. 

3

stolik

okular

rewolwer

obiektyw

śruba makrometryczna  

b) Wpisz w kolorowe ramki nazwy części mikroskopu z punktu a. Następnie przeczytaj 
opisy czynności, które wykonał Tomek, i ponumeruj je w odpowiedniej kolejności. 

 Włączam źródło światła w mikroskopie.

  Umieszczam preparat z krwi żaby na  tak, aby znalazł 
się w polu widzenia.

  Patrzę przez  i poruszam śrubą makrometryczną tak długo,  
aż obraz stanie się wyraźny.

 Wybieram obiektyw o większym powiększeniu i reguluję obraz.

1   Za pomocą  ustawiam  o najmniejszym 
powiększeniu.

 Reguluję ostrość obrazu.

 Za pomocą  zbliżam obiektyw do preparatu.

Wyjaśnij, dlaczego obserwacje mikroskopowe zaczynamy od najmniejszego powiększenia.

 

4
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I . Biologia – nauka o życiu

Przyjrzyj się zdjęciom, a następnie uzupełnij zdanie.5

Na dokładniejszą obserwację małych obiektów pozwoli mikroskop  .

10 x 5 x

40 x

A. B.

 Maciek i Tomek sprzeczali się, który z nich zobaczy więcej szczegółów obiektów pod 
swoim mikroskopem. 

Na podstawie schematu przedstawiającego rozmiary obiektów widzianych przez 
ludzkie oko i mikroskop optyczny określ, który z chłopców ma rację. Uzasadnij 
odpowiedź.

Dla dociekliwych

6

1 nm 10 nm 100 nm 1 μm 10 μm 100 μm 1 mm 1 cm

bakterie tkanki

komórki

mikroskop Maćka

mikroskop Tomka

Rację ma , ponieważ 

 .

15 x
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3. Obserwacje mikroskopowe

•  Do obserwowania mikroorganizmów, komórek lub fragmentów tkanek wykorzystuje 
się mikroskop optyczny. 

• Przygotowanie preparatu mikroskopowego polega na umieszczeniu badanego 
obiektu w kropli wody na szkiełku podstawowym, a następnie położeniu na nim 
szkiełka nakrywkowego. 

• Obserwację preparatu rozpoczynamy od najmniejszego powiększenia obiektywu. 

• Powiększenie oglądanego obrazu w mikroskopie obliczamy, mnożąc powiększenie 
okularu przez powiększenie obiektywu. 

Zapamiętaj

  
Obserwacja mikroskopowa komórek miąższu pomidora

Instrukcja: Zakraplaczem nanieś kroplę wody na środek szkiełka podstawowego. 
Igłą preparacyjną i pęsetą delikatnie ściągnij skórkę z pomidora, a następnie zeskrob 
niewielką ilość miąższu. Umieść miąższ w kropli wody na szkiełku podstawowym. 
Delikatnie nakryj miąższ szkiełkiem nakrywkowym. Uważaj, żeby w preparacie nie 
powstały pęcherzyki powietrza. Zaobserwuj pod mikroskopem komórki miąższu  
pomidora.

Łatwo to sprawdzić

Wykonaj rysunek obserwowanego obiektu.7

 Wyjaśnij, dlaczego w preparacie nie powinno być pęcherzyków powietrza.

  

 

 

8
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Sprawdź, czy potrafisz
I. Biologia – nauka o życiu

Przeczytaj tekst, a następnie wykonaj polecenia. 

a)  Wymień czynności życiowe strusia, o których jest mowa w tekście. 

 

b)   Podaj nazwę dziedziny biologii, która zajmuje się badaniem strusi i ich czynności 

życiowych.  

c)  Wypisz trzy źródła wiedzy, z których możemy czerpać informacje o strusiach 
afrykańskich.

 

1

Zaznacz poprawne dokończenia zdań.
1. Większość organizmów do oddychania potrzebuje tlenu, dzięki któremu
 A. jest pochłaniana energia potrzebna do życia.
 B. jest uwalniania energia potrzebna do życia.
2. Podstawową jednostką tworzącą tkankę jest
 A.  system. B. komórka. C. narząd.  D. układ narządów.
3. Obserwacje mikroskopowe zaczynamy od
 A. najmniejszego powiększenia obrazu, które stopniowo zwiększamy.
 B. największego powiększenia obrazu, które stopniowo zmniejszamy.
4. Próba kontrolna to
 A. zestaw, w którym zmieniamy wybrany czynnik.
 B. zestaw, w którym nie zmieniamy żadnego czynnika.
6. Hipoteza to
 A. pytanie, na które chcemy uzyskać odpowiedź podczas doświadczenia.
 B. jedna z możliwych odpowiedzi na pytanie zadane w problemie badawczym.

2

Największym i najcięższym ptakiem na świecie jest struś afrykański. Jego waga dochodzi 
do 155 kg, a wzrost do 275 cm. Struś potrafi szybko i wytrwale biegać, jednak nie umie latać. 
Żyje w niewielkich stadach. Jaja składane przez samicę strusia są największymi komórkami 
zwierzęcymi. Co ciekawe, wysiadywaniem jaj i wychowywaniem młodych zajmuje się samiec. 
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Wpisz brakujące nazwy etapów metody naukowej.

1. Obserwacja

2. 

3. 

4. Przeprowadzenie doświadczenia

5. 

6. 

3

Napisz, która część mikroskopu: 

• umożliwia zmianę obiektywu. 

• służy do regulacji ostrości obrazu. 

• powiększa obraz wytworzony przez obiektyw. 

4

Rozwiąż krzyżówkę, a następnie wyjaśnij hasło.5

1. Powiększa obraz oglądanego pod mikroskopem obiektu.
2. Metoda zdobywania wiedzy biologicznej, podczas której zmieniamy jeden  

z czynników wpływających na badany obiekt lub proces.
3. Przyrząd służący do obserwowania obiektów niewidocznych gołym okiem.
4.  Czynność życiowa, podczas której z organizmu są usuwane szkodliwe lub zbędne 

substancje.
5. Podstawowa jednostka, z której są zbudowane organizmy.
6. U roślin – zespół tkanek wyspecjalizowanych w pełnieniu określonych funkcji.
7.  Jedna z możliwych odpowiedzi na pytanie zadane w problemie badawczym.
8. Nauka o budowie wewnętrznej organizmów.

Hasło: 

1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.
8.
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Przykładowy tekst paginy

II. Budowa i czynności życiowe organizmów

 Składniki chemiczne organizmów 
Cele lekcji: Poznasz najważniejsze pierwiastki wchodzące w skład organizmu.  
Określisz znaczenie wody i soli mineralnych dla organizmów. Dowiesz się, jakie funkcje  
w organizmach pełnią cukry, białka, tłuszcze oraz DNA.

W ramce wymieniono nazwy tych substancji, które budują organizmy. Podkreśl kolorem 
zielonym nazwy pierwiastków, a kolorem czerwonym – nazwy związków chemicznych.

1

Na dobry początek

1

Obejrzyj film
docwiczenia.pl
Kod: B51Z79

Uzupełnij informacje o cukrach, tłuszczach i białkach.
a) Które informacje dotyczą białek, które cukrów, a które – tłuszczów? Wpisz znak X 

w odpowiednie okienka. Uwaga: Niektóre informacje możesz wykorzystać kilka razy.

        białka  tłuszcze cukry
A. Dostarczają najwięcej energii.      
B. Są materiałem zapasowym.      
C. Budują organizmy.      
D. Regulują pracę organizmu.      
E. Stanowią warstwę ochronną.      

b) Napisz, które związki – cukry, tłuszcze czy białka – przeważają w produktach 
przedstawionych na zdjęciach.  

2

białka, tłuszcze, fosfor, węgiel, sole mineralne, woda, cukry, kwasy nukleinowe, azot, siarka
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1. Składniki chemiczne organizmów

Główną funkcją cukrów jest dostarczanie energii. Jednak cukry pełnią także inne funkcje.
a) Przeanalizuj schemat. Następnie wpisz w odpowiednie miejsca podane nazwy 

cukrów.

3

skrobia · celuloza

Buduje organizm.

Dostarcza energii. glukoza

Jest materiałem zapasowym.

tak

tak

tak

nie

nie

b) Podaj przykład rośliny, u której występuje:

•  skrobia. 

•  celuloza. 

•  glukoza. 

Przeczytaj tekst i odpowiedz na pytanie.4

Jesienią borsuki przygotowują się na nadejście zimy. Zjadają bardzo 
dużo pokarmu, dzięki czemu pod ich skórą wytwarza się gruba 
warstwa tłuszczu. Z nastaniem mrozów zapadają w kilkutygodniowy 
sen zimowy, podczas którego nie jedzą ani nie piją. Wczesną wiosną 
budzą się lżejsze nawet o 7 kg.

Oceń prawdziwość stwierdzeń dotyczących wybranych związków chemicznych.  
Wybierz P, jeśli stwierdzenie jest prawdziwe, lub F, jeśli jest fałszywe.

1. Woda jest głównym składnikiem organizmu człowieka. P F

2. Niedobór magnezu u roślin może doprowadzić do zakłócenia fotosyntezy. P F

3. DNA to związek chemiczny, który występuje w komórkach wszystkich  
organizmów.

P F

65

Jakie znaczenie ma warstwa tłuszczu, która się tworzy u borsuka przed zimą?
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II. Budowa i czynności życiowe organizmów

  
Czy sole mineralne mają wpływ na właściwości skorupki jaja kurzego? 

Ważne: Skorupka jaja kurzego jest zbudowana między innymi z soli wapnia i soli ma-
gnezu. Kiedy substancje te zetkną się z octem, rozpuszczają się, przez co tracą swoje 
właściwości.  

Instrukcja: Przygotuj dwa słoiki, wodę, dwa jaja, ocet. Do jednego słoika wlej ocet, 
a do drugiego – wodę. Zanurz w każdym słoiku po jednym jajku. Po 24 godzinach 
wyjmij jajka z obu słoików. 

Łatwo to sprawdzić

Zapisz wyniki z obserwacji obu prób. 

Próba kontrolna: 

Próba badawcza: 

Wyjaśnij, jakie właściwości ma skorupka jaja kurzego dzięki solom mineralnym.

Podaj nazwy dwóch struktur budujących ciało zwierząt, w których skład wchodzą 
sole mineralne.

1. 2. 

6

7

8

•   Najmniejszymi elementami tworzącymi organizm są pierwiastki chemiczne, takie jak: 
węgiel, wodór, tlen, azot, siarka i fosfor. 

• Pierwiastki łączą się w związki chemiczne. Przykładami takich związków są: woda, sole 
mineralne, białka, cukry, tłuszcze oraz kwasy nukleinowe.

• Woda jest głównym składnikiem organizmów. Pełni funkcje transportowe, umożliwia 
wydalanie szkodliwych substancji oraz warunkuje utrzymanie stałej temperatury ciała.

• Sole mineralne pełnią funkcje budulcowe. Są źródłem pierwiastków niezbędnych  
do prawidłowego funkcjonowania organizmu. 

• Główną funkcją cukrów jest dostarczanie energii. Są one także materiałem 
zapasowym oraz budują ściany komórek roślinnych.

• Najważniejszą funkcją białek jest budowanie ciał organizmów. Białka pełnią też 
funkcję zapasową oraz regulują pracę organizmu. 

• Tłuszcze są przede wszystkim materiałem zapasowym. Stanowią warstwę ochronną 
i dostarczają organizmowi energii. 

• DNA to kwas nukleinowy, w którym jest zapisana informacja o cechach organizmu. 

Zapamiętaj

 Budowa komórki zwierzęcej 
Cele lekcji:  Nauczysz się rozpoznawać podstawowe elementy komórki zwierzęcej. 
Poznasz funkcje błony komórkowej, cytozolu, jądra komórkowego, wakuol (wodniczek), 
mitochondriów i rybosomów. 

Wpisz w okienka brakujące samogłoski. Przeczytaj zdanie i zapisz, co ono oznacza. 
                           

 

2

Na dobry początek

1



21

 Budowa komórki zwierzęcej 
Cele lekcji:  Nauczysz się rozpoznawać podstawowe elementy komórki zwierzęcej. 
Poznasz funkcje błony komórkowej, cytozolu, jądra komórkowego, wakuol (wodniczek), 
mitochondriów i rybosomów. 

Wpisz w okienka brakujące samogłoski. Przeczytaj zdanie i zapisz, co ono oznacza. 
                           

 

2

Na dobry początek

1

Na rysunkach przedstawiono dwie komórki zwierzęce pełniące różne funkcje. 
a) Połącz informacje z właściwymi rysunkami. 

2

Jest to 
plemnik.

Jest to 
komórka 

nabłonka.

Ma długą 
wić.

Przylega ściśle do 
 takich samych komórek.

Może się  
samodzielnie  

poruszać.

b) Wyjaśnij, od czego zależy kształt komórek zwierzęcych.

 

Wstaw znak X w okienka przy nazwach tych elementów, które wchodzą w skład  
cy toplazmy. 

  cytozol

  wakuola

  błona komórkowa

  jądro komórkowe 

  mitochondria

  rybosomy

3

K _ M _ R K _     Ż _ C _  _P _ D S T _ W _ W _ J _ D N _ S T K _ T _ 
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II. Budowa i czynności życiowe organizmów

Rysunek przedstawia budowę komórki zwierzęcej. 
a) Pokoloruj rysunek zgodnie z legendą.

4

jądro komórkowe

błona komórkowa

mitochondria

cytozol

b) Dorysuj na rysunku sześć rybosomów  
i dwie wakuole.

Uczestniczy w transporcie 
substancji między komórką 

a środowiskiem. Może brać udział  
w pochłanianiu oraz 

usuwaniu szkodliwych 
substancji.

Steruje wszystkimi 
czynnościami życiowymi 

komórki.

Dostarcza energii 
niezbędnej do życia.

Umożliwia wytwarzanie 
białek.

O którym elemencie komórki mówi każde dziecko? Wpisz nazwę tego elementu pod 
opisem. 

5
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2. Budowa komórki zwierzęcej

 Białka to nie tylko główny budulec organizmu, lecz także związki niezbędne do 
prawidłowego funkcjonowania komórek i tkanek. Na rysunku przedstawiono budowę 
komórki zwierzęcej. 

a)  Którymi literami oznaczono na rysunku struktury uczestniczące w tworzeniu, 
przekształcaniu lub transporcie białek? Zapisz te litery i nazwy struktur.

Dla dociekliwych

6

•  Komórka to najmniejsza część organizmu zdolna do przeprowadzania czynności 
życiowych. 

• Komórki różnią się wielkością i kształtem, co jest przystosowaniem do pełnionych 
przez nie funkcji. 

• Komórka zwierzęca jest otoczona błoną komórkową. Wnętrze komórki wypełnia 
cytoplazma, w której jest zawieszone jądro komórkowe. 

• Funkcją jądra komórkowego jest kierowanie wszystkimi procesami zachodzącymi 
w komórce. W jądrze znajduje się DNA.

• Cytoplazma składa się z cytozolu oraz zawieszonych w nim elementów: wakuol, 
mitochondriów i rybosomów.

Zapamiętaj

b) Która ze struktur wymienionych 
w punkcie a uczestniczy dodatkowo 
w  tworzeniu i  transportowaniu 
tłuszczów? Podaj jej nazwę. 

A

B

D

C

E



Zdjęcia pochodzą ze zbiorów:

BE&W: ALAMY STOCK PHOTO – blickwinkel s. 90 ( jodła), s. 99 (larwa), Frank Hecker s. 86 (pióropusznik strusi), Marcos Veiga s. 86 (skrzyp olbrzymi), Mike Read s. 89 (kwiatostan męski sosny), Nigel Cattlin s. 35 (zaraza), Rod Williams s. 45 
(modraszek wieszczek), Scenics & Science s. 54 (okrzemki), Yon Marsh Natural History s. 68 ( jemioła); Imagebroker RM/ Reinhard Holzl s. 99 (galasy); DIGITOUCH: Arkadiusz Belica s. 96 (kwiaty mniszka lekarskiego); EAST NEWS: Reporter/Adrian 
Slazok s. 28 (żuraw); SCIENCE PHOTO LIBRARY RM – Eye of Science s. 35 (tasiemiec), John Durham s. 26, Power and Syred s. 61 (drożdże), s. 93 (pyłek), Steve Gschmeissner s. 93 (pyłki); FLASH PRESS MEDIA: Diomedia/Biosphoto/Denis Bringard 
s. 89 (kwiatostan żeński sosny); GETTY IMAGES: Digital Vision/Ableimages s. 7 (dziewczynka); ISTOCKPHOTO – IgorDutina s. 18 (nasiona słonecznika), Linda Alstead s. 68 (bluszcz), ppl58 s. 38 (dżdżownica); Photolibrary RM/Garden Picture 
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(dżdżownica), Frank-Peter Funke s. 38 (kwiat), Gerald Kiefer s. 54 (morszczyn), Helma Spona s. 28 (gałązka dębu), Marcus Bosch s. 28 (żaba), Peter Uphoff s. 27 (grzyby), Petra Barz s. 101 (mech); SHUTERSTOCK: Adam J s. 35 (grzyb), s. 61 (gąska), 
s. 100 (bez czarny), Allen Paul Photography s. 98 (dąb), anat chant s. 18 (fasola), Annaev s. 100 (olsza), Anteromite s. 91 (borówka), Antonio Gravante s. 98 (koszule), Ariene Studio s. 90 (modrzew), ARTFULLY PHOTOGRAPHER s. 85 (kosmetyki), 
Astrid Gast s. 27 (świstak), Birute Vijeiki s. 103 (kwitnąca jabłoń), Bjoern Wylezich s. 75 (muchołówka), Brian A Jackson s. 96 (owocniki mniszka lekarskiego), Choke_AG s. 68 (kukurydza), Coatesy s. 19, Dennis W. Donohue s. 33 (wilk), Dimitri Melnik 
s. 89 (szyszka sosny), Elena Elisseeva s. 98 (len), Ellen McKnight s. 90 (świerk), Eric Isselee s. 44 (bocian biały, lis), flaviano fabrizi s. 88 (szyszki świerku), Ger Bosma Photos s. 45 (rusałka admirał), guentermanaus s. 44 (bocian czarny), HHelene  
s. 27 (krokusy), Hintau Aliaksei s. 44 (żaba), Hrytsiv Oleksandr s. 7 (chłopiec), i viewfinder s. 89 (leki), Ian 2010 s. 44 (słonecznik), IanRedding s. 84, irin-k s. 5 (sikora), Kateryna Kon s. 53 (świdrowiec), Kateryna Kon s. 61 (pleśniak), kosam s. 91 
(dąb), KPixMining s. 35 (kleszcz), Lebendkulturen.de s. 12 (euglena), LeOPL s. 98 (burak cukrowy), Lithiumphoto s. 98 (chleb), Marek R. Swadzba s. 45 (paź królowej), Mariola Anna S s. 91 (berberys), Martin Fowler s. 33 (sarna), Martin Prochazkacz 
s. 33 (dzik), mikfoto s. 91 (konwalia majowa), My name is boy s. 98 (stół), Nadezda Verbenko s. 34, Nikhom s. 89 (meble), Peter Wollinga s. 38 (kot), photomaster s. 44 (żuraw), Pil-Art s. 33 (hiena), pinkomelet s. 98 (cukier), PRATUAN NETSAENGSRI 
s. 75 (kapusta), Richard Griffin s. 100 (klon), Rob Christiaans s. 33 (wróbel), Robert Biedermann s. 100 (głóg), rodimov s. 75 (wąsy czepne grochu), rsooll s. 98 (pszenica), SAPhotog s. 85 (węgiel), Sergiy Bykhunenko s. 5 (dziewczynka), shenk1 s. 33 
(pająk), Sokolenko s. 86 (widłak wroniec), swa182 s. 88 (drzewa w tajdze), Tamara Kulikova s. 100 (borówka), Tatiana Volgutova s. 103 (kwitnąca wierzba), Tatyana Vyc s. 47, Thomas Soellner s. 13, 14, Tim UR s. 18 (winogrona), Vadim Ovchinnikov 
s. 89 (dom), Vangert s. 38 (ryba), Vetapi s. 45 (rusałka pawik), Viktor Kunz s. 100 (wrzos), Vitaly Ilyasov s. 32, Vladimir Melnikov s. 88 (tajga), wacpan s. 44 (muchomor), xpixel s. 44 (ślimak); THINKSTOCK/GETTY IMAGES: HEMERA – Gagarin s. 28, 
s. 101 (paproć), Sebastian Kaulitzki s. 12 (bakterie); ISTOCKPHOTO – aida ricciardiello caballero s. 93 (pyłek pszczeli), Chepko s. 12 (biedronka), Enskanto s. 12 (wróbel), GlobalP s. 44 (sroka), Maria Gerasimenko s. 101 (szyszki świerku), UrosPoteko 
s. 28 (sarna) oraz Adam Brzoza s. 11, Ewelina i Bogdan Wańkowiczowie s. 90 (cis), Mariusz Cieszewski/www.fotcom.biz s. 12 (kwiat), s. 101 (kalina), Renata i Marek Kosińscy/www.kosinscy.pl s. 90 (sosna).

Wydawnictwo dołożyło wszelkich starań, aby odnaleźć posiadaczy praw autorskich do wszystkich utworów zamieszczonych w zeszycie ćwiczeń. Pozostałe osoby prosimy o kontakt z Wydawnictwem.



W księgarni internetowej Nowej Ery 
znajdziesz wszystko, czego szukasz!

sklep.nowaera.pl

PRAWDZIWA KSIĘGARNIA EDUKACYJNA

Bezpieczne 
płatności

Bezpłatna 
wysyłka

Szybka 
dostawa

*  Promocja obowiązuje od 1.09.2018 do 30.06.2019 do godziny 23.59 | Dotyczy wybranych pozycji dla klas 4–8 szkół podstawowych | Niektóre
produkty mogą być wyłączone z promocji | Wypłata wartości kodu rabatowego w gotówce jest niemożliwa | Promocji nie można łączyć z innymi
ofertami | Kod SP48R jest kodem wielokrotnego użytku do wykorzystania w księgarni internetowej: sklep.nowaera.pl | Aby skorzystać z rabatu,
należy wprowadzić kod podczas procesu składania zamówienia.

15%
Twój kod: SP48R

RABAT *



Zeszyt 
ćwiczeń

 Stopniowanie trudności zadań

Na dobry początek 
ćwiczenia wprowadzające w temat lekcji.

Dla dociekliwych  
interesujące zadania poszerzające wiedzę z danego tematu.

Zainteresowanie 
przedmiotem

Korzystam z informacji  
ciekawe treści połączone 
z zadaniami sprawdzającymi 
opanowanie niezbędnych 
umiejętności.

Zastosowanie metodyki  
badań biologicznych

Doświadczenie biologiczne 
element kształcący umiejętność  
formułowania problemu badawczego, 
stawiania hipotezy, wskazywania  
próby kontrolnej i próby badawczej.

Łatwo to sprawdzić 
proste doświadczenia do samodzielnej pracy.

Przygotowanie do sprawdzianów

Sprawdź, czy potrafisz 
zadania podsumowujące po każdym dziale.

Zeszyt ćwiczeń „Puls życia” do biologii dla klasy 5 już od pierwszych lekcji pomaga 
kształcić najważniejsze umiejętności biologiczne, takie jak stosowanie metodyki badań, 
wyjaśnianie procesów biologicznych czy rozpoznawanie organizmów. 

Dodatkowe materiały –  
oglądaj, pobieraj, 
drukuj. 

Obejrzyj  
animację
docwiczenia.pl 
Kod: B56NAJ

Zeskanuj kod QR,  
który znajdziesz  
wewnątrz  
zeszytu ćwiczeń,  
lub wpisz kod na  
docwiczenia.pl.

www.nowaera.pl biologia@nowaera.pl

infolinia: 801 88 10 10, 58 721 48 00




