
Zadania powtórzeniowe klasa VI 

1.Wybierz i wstaw w miejsca kropek odpowiednie nazwy lub pojęcia: 0-4 pkt. 

Syriusz, Księżyc, Wielka Niedźwiedzica, galaktyka, meteoryt, Słońce. 

 olbrzymie skupiska gwiazd to............................................................. 

 rozżarzona kula gazowa, źródło światła i energii to......................….. 

  naturalny satelita Ziemi to............................................................…… 

 jeden z gwiazdozbiorów nieba północnego to................................….. 
 

2. Literą P zaznacz zdanie prawdziwe, literą F zaznacz zdanie fałszywe. 0-4 pkt. 

  M. Kopernik stworzył teorię heliocentryczną, napisał dzieło 
„O obrotach sfer niebieskich”. ........... 

 W Polsce w momencie górowania Słońca widzimy Słońce zawsze po 
południowej stronie nieba. .......... 

 Galileusz sformułował prawo grawitacji. .......... 

 Pierwszy na powierzchni Księżyca stanął Jurij Gagarin. ......... 
 

3.Na rysunku podpisz półkule. 0-2 pkt. 

 

4.Podkreśl trzy charakterystyczne cechy ssaków. 0 – 1pkt. 

zmiennocieplność, stałocieplność, karmienie potomstwa mlekiem, żyworodność, 

jajorodność, kości wypełnione powietrzem, ciało pokryte śluzem 

5.Do podanych niżej numerów dobierz odpowiednie nazwy: 0-4 pkt. 

 

 



1)........................................ 2)........................................ 

3)........................................ 4)........................................ 

6.Gdzie można zaobserwować zjawisko rozszczepiania światła? Podkreśl  prawidłowe 

odpowiedzi. 0-2pkt. 

a) w głębi oceanów     b) w wodzie ze zraszaczy trawników    c) przy wodospadzie   d) w rzece 

7.Ile wynosi długość geograficzna punktu x ? Podkreśl prawidłową odpowiedź:    0-1 pkt. 
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8.Uzupełnij brakujące w zdaniach wyrazy. 0-4 pkt. 

a) obieg Ziemi dookoła Słońca nazywamy ruchem ....................... 
b) Ziemia krąży po drodze zwanej ................................................ 
c) czas obiegu Ziemi dookoła Słońca wynosi ............................... 
d) skutkiem ruchu Ziemi dookoła Słońca są (podaj co najmniej jeden przykład) 
........................................................................................................ 
9.Rysunek przedstawia oświetlenie Ziemi w dniu (zaznacz prawidłową0-1 pkt. 

 

a) 23 września b) 22 grudnia c) 21 marca d) 22 czerwca 

10.Na kuli ziemskiej wyróżniamy siedem kontynentów. Wymień je: 0-2 pkt. 

1) .............................     2) .............................       3) .............................       4) ............................. 

5) .............................    6) .............................       7) ............................. 

 

 



 

11.Wstaw obok zdania literę P jeśli uznasz je za prawdziwe, lub F jeśli uznasz je 

za fałszywe. 0-4 pkt. 

a) źródłem dźwięku są ciała drgające. ...... 
b) fala dźwiękowa nie może rozchodzić się w próżni. ...... 
c) w sali teatralnej wyłożonej aksamitną tkaniną powstaje echo. ...... 
d) ukwiał żyje w symbiozie z pustelnikiem. ....... 
 
12.Podkreśl nazwy tych organizmów, które żyją w morzach: 0-1 pkt. 

żaba, chełbia, krewetka, ostryga, szczupak 

13.Nurkując w jeziorze Bartek zaobserwował na dnie raka stawowego. W 
sąsiedztwie spostrzegł innego mieszkańca jeziora – zatoczka rogowego. W 
wodach jeziora pływały ławice siei. Przy brzegu jeziora żył przytwierdzony do 
roślin polip stułbi pospolitej. 0-4 pkt. 
 
a)podaj nazwę skorupiaka wymienionego w tekście ............................................. 
b) jaki tryb życia prowadzi stułbia pospolita? ....................................................... 
c) wpisz nazwę ślimaka, o którym jest mowa w tekście ........................................ 
d) jakie ryby pływały w jeziorze? .......................................................................... 
 
14.Podkreśl nazwy tych elementów budowy komórki, które wchodzą w skład 
komórki zwierzęcej. 0-1 pkt. 
jądro, cytoplazma, ściana komórkowa, błona komórkowa, chloroplasty 

15.Podkreśl trzy charakterystyczne cechy ssaków. 0-1 pkt. 

zmiennocieplność, stałocieplność, karmienie potomstwa mlekiem, żyworodność, 
jajorodność, kości wypełnione powietrzem, ciało pokryte śluzem 
 
16.Wpisz podane niżej nazwy zwierząt do właściwych rubryk tabeli. 0-6 pkt. 

bażant, krzyżak ogrodowy, jeleń, mysz, krokodyl, dżdżownica, jaszczurka 
zwinka, kuropatwa, ślimak winniczek 
 

stawonogi mięczaki pierścienice gady ptaki ssaki 
 

      

 

 

 

 

 

 



17.Rozwiąż krzyżówkę. 0-6 pkt. 

 

 

1)Mieszka w Kotlinie Kongo, jest niskiego wzrostu. 
2)Najważniejszą rośliną uprawną w oazie. 
3)Wysokie trawy z kępami drzew lub pojedynczymi drzewami. 
4)Wyschnięte koryto rzeczne na pustyni. 
5)Mieszkańcy tundry w Ameryce Północnej. 
6)Żyzne gleby stepowe. 
 
18.Niżej podano charakterystyczne cechy stref krajobrazowych. Przyporządkuj 

charakterystykę odpowiedniej strefie. Odpowiedź wpisz do tabeli. 0-4 pkt. 

a)zima długa i mroźna 
b)uprawia się głównie oliwki i winorośl 
c)padają codziennie obfite deszcze 
d)oazy, uedy, Beduini 
 

Strefa krajobrazowa Charakterystyczne cechy 
 

Tundra 
 

 

Roślinność śródziemnomorska 
 

 

Pustynia 
 

 

Las równikowy 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

19.Wykonaj polecenia korzystając z diagramu. 0-4 pkt. 

 

a)odczytaj najwyższą i najniższą sumę opadów atmosferycznych: 
- najwyższa suma opadów atmosferycznych ............mm 
- najniższa suma opadów atmosferycznych .............mm 
b)podaj, w którym miesiącu temperatura powietrza jest najwyższa: 
Odp. .................................................................................................. 
Odczytaj z wykresu wartość temperatury powietrza w tym miesiącu: 
Odp. .................................................................................................. 
 
20.Naszkicuj jak ułożą się opiłki żelaza rozrzucone wokół magnesu sztabkowego.               

0-2 pkt. 
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21.Literą P zaznacz zdanie prawdziwe, a literą F zdanie fałszywe. 0-3 pkt. 

a) Napięcie w domowym gniazdku elektrycznym wynosi 24V. ......... 

b) Oś obrotu Ziemi jest stale zwrócona w kierunku Gwiazdy Polarnej. ......... 

c) Światło białe jest mieszaniną świateł barwnych. ......... 

 

22.Narysuj schemat obwodu, w którym nie płynie prąd elektryczny złożonego 

z żarówki i baterii. 0-1 pkt. 

 

 

 

 

 



23. Uzupełnij tabelę:   0-8 p. 

 

Składnik  pogody Przyrząd do pomiaru Jednostka  

temperatura   

 Barometr  

  metry na sekundę 

Opady atmosferyczne   

 higrometr  

 

24. Wpisz daty pierwszych dni kalendarzowych  pór roku: 

 Lato ………………………………………………. 

 Jesień……………………………………………. 

 Zima……………………………………………… 

 Wiosna………………………………………….. 

25. Jaś urodził się 20 listopada, Kasia15 czerwca, Marta 10 lipca, Adaś 4 stycznia. Napisz, które                          

z  dzieci urodziło się:  latem,  jesienią,  zimą,  wiosną.  0-4 pkt. 

a) Jaś………………    b) Kasia ………………..c)    Marta……………..  d) Adaś……………… 

 

26. Wyruszasz rowerem w podróż z punktu A do punktu B wypisz kierunki, w których będziesz się 

poruszał. 

 

a.      ………………………………………….. 

b.     …………………………………………. 

c.      ………………………………………….. 

d.     ………………………………………….. 

e.      …………………………………………. 

f.       ………………………………………….. 

g.     ………………………………………….. 

 

27. Określ kierunek wiatru. 0 -2 pkt. 
 

 

 



wiatr........................................................      wiatr........................................................ 

 

28. Uzupełnij zdania. 0- 4 pkt. 

a) W procesie fotosyntezy rośliny wykorzystują: światło, chlorofil, wodę i sole mineralne oraz 

………………………………………………………………………. 

b) Proces fotosyntezy przebiega w………………………..( podaj nazwę części rośliny).  

c) Rośliny w procesie fotosyntezy wydzielają do otoczenia…………………………  i ………………….   

…………………………………………… 

d) Rośliny same wytwarzają sobie substancje organiczne/glukozę/ dlatego mówimy, że są       

……………………………………( podaj sposób odżywiania roślin). 

 

29.  Oblicz jaka jest odległość w terenie, jeśli na mapie w skali 1:50000000 wynosi ona 

4,5 cm. 

 

 

 

30. Jaka może być odległość na mapie, jeśli w terenie ta odległość wynosi 500 m, a skala 

wynosi 1:25000? 

 

 

 

 

31. Jaka jest skala mapy jeśli odległość w terenie wynosi 100km, a na mapie odpowiada 

ona 10cm. 


