
Test z przyrody dla klasy IV 
 

Zagadnienia programowe: Potrzeby życiowe człowieka 
 
 

Imi ę i nazwisko..................................... 
Klasa:.................................................... 
 

1. Wymień czynniki niezbędne do życia człowieka: 
a. .................................................................. 
b. .................................................................. 
c. .................................................................. 
d. .................................................................. 
e. .................................................................. 
 

2. Oznacz krzyżykiem (+) w okienku właściwą odpowiedź na pytanie: Na czym 
polega oddychanie? 

 
                              Oddychanie organizmu polega na chemicznym spalaniu pokarmu w  
                               komórkach z udziałem tlenu dostarczonego przez krew z płuc. 

 
                         Pobieranie substancji pokarmowych niezbędnych do życia     
  
           
                         Pobieranie dwutlenku węgla z powietrza i wydychanie tlenu do atmosfery    
 
3. Nazwij elementy układu oddechowego 

 
 
 

                                             
 
 
 
 

4. Podkreśl właściwą odpowiedź na pytanie: Którymi produktami ro ślinnymi 
można częściowo zastąpić część białka zwierzęcego? 

 
a) Ziemniaki, kapusta, sałata 
b) Fasola, groch, bób 
c) Marchew, pomidor, ogórek 



 
5. Uzupełnij zdania. 
 
Fatalny wpływ na zdrowie i kulturę człowieka ma picie............. 
Dostaje się on do organizmu tą samą drogą, co...........................i zatruwa wszystkie 
komórki ciała. 
Szkodliwa jest również nikotyna, przenikająca do organizmu przez .............................wraz 
z wdychanym powietrzem. 
 
6. W okienkach przy nazwach odcinków przewodu pokarmowego wpisz właściwe 

numery. 
 
  
  

                                                                                                                  
                                                                                                                                             
               żołądek      
 
               jelito grube 
 
                przełyk             
 
                jelito cienkie 
 
 
 
7. Uzupełnij zdanie. 
 
Podstawowym procesem życiowym jest.......................................polegające na 
dostarczeniu pokarmu do wszystkich komórek ciała. 
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8. Wymień 5 pokarmów pochodzenia roślinnego: 
a) ................................................ 
b) ................................................ 
c) ................................................ 
d) ................................................ 
e) ................................................ 
 

9. Uzupełnij tabelę: 
 

RODZAJ SKŁADNIKA 
POKARMOWEGO 

ROLA W ORGANIZMIE 

 służą jako materiał budulcowy 

tłuszcze  

 służą do wytwarzania energii 

witaminy  

 są zużywane do budowy kości 

 
 

10. Na czym polega prawidłowe odżywianie się? 
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
........................................................................................................................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Punktacja: 
 
Zadanie1 –5 pkt 
Zadanie 2- 1 pkt 
Zadanie 3- 3 pkt 
Zadanie 4- 1 pkt 
Zadanie 5- 2 pkt 
Zadanie 6- 4 pkt 
Zadanie 7- 1 pkt 
Zadanie 8- 5 pkt 
Zadanie 9- 5 pkt 
Zadanie10- 3 pkt 
Liczba punktów możliwa do uzyskania- 30 pkt. 
 
Skala ocen: 
 
  Powyżej 27 pkt-5 bardzo dobry 
  22-27 pkt-4      dobry 
 16-21 pkt- 3       dostateczny 
 13-15 pkt- 2     dopuszczający 
  0- 12 pkt- 1       niedostateczny 
 
                                                                                 Opracowanie: Aleksandra Strzałkowska 


