
ZESTAW ZADAŃ Z BIOLOGII 

Podane polecenia uwzględniają treści podstawy programowej z biologii dla  uczniów klasy V i VI 

szkoły podstawowej. Proponowane pytania mogą być stosowane w dowolnej ilości i kolejności jako 

wprowadzenie do nowych treści lub podsumowanie czy też sprawdzenie zdobytej wiedzy 

i umiejętności. Dzięki  zastosowaniu podpowiedzi zadania mogą być także dla uczniów cennym 

źródłem informacji oraz przykładem użycia wiedzy w codziennym życiu. A co najważniejsze 

pozwalają również rozwijać umiejętność logicznego myślenia. 

 

1. . Wśród glonów wielokomórkowych występują zielenice, brunatnice i krasnorosty. Wiedząc, 

że ich nazwy pochodzą od zabarwienia połącz w pary nazwę glonu z  odpowiednim rodzajem 

barwnika. 

a. zielenice            a. barwnik czerwony 

b. brunatnice     b. barwnik zielony 

c. krasnorosty    c. barwik brunatny 

Podpowiedź:  [zwróć uwagę na nazwy glonów i barwników ] 

 

2. Jola twierdzi, że podczas wakacji nad Morzem Bałtyckim widziała na plaży wyrzucony 

przez fale brunatne fragmenty glonów z charakterystycznymi pęcherzykami. Wskaż, nazwę 

tych glonów.  a. Listownica  b. Morszczyn pęcherzykowaty 

Podpowiedź:  [Morszczyn pęcherzykowaty glon, który jest przedstawicielem brunatnic. ] 

 

3. Pamiętając, że glony to organizmy samożywne wskaż przykłady ich pozytywnego znaczenia 

dla zbiorników wodnych. 

a. pożywienie dla zwierząt 

b. schronienie dla ryb 

c. źródło tlenu w wodzie 

d. powodują zmianę koloru wody czyli zakwit 

Podpowiedź:  [Zakwit to  zjawisko  niekorzystne spowodowane obecnością w zbiorniku ścieków lub 

spływających z pól nawozów, które wywołują nadmierny rozwój glonów.] 

 

4. Wskaż, jak należy się zachować jeśli na kąpielisku pojawi się tablica informująca o zakazie 

kąpieli. 

a. zbagatelizować zakaz i skorzystać z kąpieliska 

b. zastosować się do zakazu i zrezygnować z tego kąpieliska 

Podpowiedź:  [Sinice wytwarzają toksyny czyli  szkodliwe dla organizmu człowieka substancje, 

które mogą wywoływać zatrucia i inne groźne choroby.  ] 

 

5. Janek chce hodować paprocie w swoim ogrodzie wskaż, jakie miejsce powinien dla nich 

przygotować. 

a. słoneczne i suche 

b. suche i zacienione 

c. wilgotne i zadrzewione 

d. wilgotne i słoneczne 

Podpowiedź:  [Paprocie lubią mokre podłoże i  miejsca słabo nasłonecznione, bardzo dobrze rosną 

pod drzewami.] 

 

6. Obserwując paproć wskaż, która część rośliny wyrasta nad powierzchnię gleby a które 

części rośliny znajdują się w glebie. 

a. łodyga i liście 

b. liście 

c. kłącze i korzenie 

Podpowiedź:  [Paprocie posiadają łodygę podziemną  nazywaną  kłączem.] 



 

7.Janek w notatce o paprociach napisał, że występują w podszycie leśnym i są ozdobą naszych 

domów i ogrodów. Natomiast Ola napisała, że nieliczne można spotkać w stawach i leniwie 

płynących rzekach. 

Wskaż, czy Janek ma rację. Tak/ Nie    a  może Ola też ma rację. Tak/Nie 

Podpowiedź: [Niektóre z paproci np. salwinia pływająca występują w środowisku wodnym .] 

 

8. Zosia przygotowała dwa wyjaśnienia, dlaczego nikomu nie udało się zerwać kwiatu paproci. 

Wskaż, która informacja jest prawdziwa. 

a. kwiat paproci kwitnie tylko jedną noc 

b. paprocie nie mają kwiatów bo rozmnażają się przez zarodniki 

Podpowiedź: [Dorosła paproć wytwarza od spodu liści brązowe lub czarne kupki z zarodnikami, 

które gdy są dojrzałe wysypują się na podłoże i kiełkują z nich młode osobniki.] 

 

9. Basia i Ola opowiadają o hodowanych w domu roślinach doniczkowych. Wskaż, która z 

nich lepiej opiekuje się swoją paprocią. 

Basia – Moja paproć stoi na półce z boku okna, dwa razy w tygodniu zraszam jej liście obficie 

wodą. Ola – A ja swoją paprotkę postawiłem na parapecie dobrze nasłonecznionego okna, 

podlewam ją tylko w każdą sobotę. 

Podpowiedź: [Paprocie lubią wilgotne podłoże, miejsca słabo nasłonecznione a liście ich układają 

się w lejek i woda spływa z nich w miejsce, w którym są korzenie .] 

 

10. Wskaż nazwy roślin obecnych na Ziemi przed milionami lat, z których powstały złoża 

węgla, ropy i gazu ziemnego. 

a. kalamity 

b. skrzyp polny 

c. lepidodendrony 

d. paprocie drzewiaste 

Podpowiedź: [Skrzyp polny możemy go często spotkać na glebach kwaśnych.] 

 

11.Wskaż 2 informacje, które potwierdzają, że węgiel , ropę i gaz ziemny nazywamy 

surowcami nieodnawialnymi. 

a. powstały z paprotników drzewiastych, których już nie ma 

b. proces ich powstawania trwał miliony lat 

c. ich zasoby się zwiększają 

Podpowiedź: [Zasoby węgla, ropy i gazu ziemnego nie zwiększają się, ale są odkrywane nowe 

złożą .] 

 

12. Marysia twierdzi, że mech spotkamy w runie leśnym, ponieważ lubi miejsca wilgotne i 

słabo nasłonecznione . Wskaż, czy ma rację. Prawda/Fałsz 

Podpowiedź: [Obecność mchu na pniach drzew, kamieniach wskazuje kierunek północny.] 

 

13. Spośród wymienionych miejsc podkreśl te, w których nie spotkamy mchów. 

a. w lesie     b. na  murach    c. na pniach drzew 

d. w morzu    e.  w oczku wodnym     f.  na skałach 

Podpowiedź:[Mchy nie występują w morzach ale można je już spotkać w wodach stojących .] 

 

14.Wskaż przykłady pozytywnego znaczenia mchów dla przyrody i człowieka. 

a. magazynują duże ilości wody 

b. mogą być schronieniem i pokarmem dla zwierząt 

c. są wykorzystywane jako opał 

d. przygotowują glebę dla innych roślin 



Podpowiedź:  [Jako opał można stosować torf, który powstaje z mchów.] 

 

15. Spośród podanych cech budowy mchów podkreśl dwie, które umożliwiają im 

występowanie i rozwój na pniach drzew i skałach. 

a. cieniutkie chwytniki przyczepiają się do każdej nierówności 

b. wysokość do kilkunastu centymetrów 

c. liście pochłaniają wodę z kropli rosy, deszczu 

d. rozmnażanie przez zarodniki 

Podpowiedź:  /Jeśli mchy nie mają korzeni, to które części ich budowy mogą je zastąpić?] 

 

16.Amelka twierdzi, że torf jest wykorzystywany w ogrodnictwie i lecznictwie. Wskaż, czy ma 

rację. Prawda/Fałsz 

Poprawna odpowiedź:  Prawda 
Podpowiedź: [Borowina czyli torf leczniczy stosowany do okładów, kąpieli przy schorzeniach 

układu ruchu. Torf ogrodniczy stosowany w celu wzbogacenia gleby w składniki organiczne.] 

 

17. Ola twierdzi, że grzyby to organizmy cudzożywne czyli odżywiają się martwą materią lub 

innymi organizmami. Wskaż, czy ma rację. Prawda/Fałsz 

Podpowiedź: [W komórkach grzybów nie ma chloroplastów czyli ciałek zieleni, dlatego same nie 

wytwarzają sobie pokarmu .] 

 

18. Wskaż wśród przedstawionych organizmów te, które  są grzybami. 

a. drożdże  b. huba drzewna  c. chrobotek reniferowy  d. muchomor  e. pleśń na kanapce 

Podpowiedź:  [Chrobotek reniferowy to porost popularny w tundrze na dalekiej północy.] 

 

19. Janek twierdzi, że grzyby najlepiej rosną w lesie, w okresie gdy są ciepłe noce oraz 

występują opady deszczu. Wskaż, czy ma rację. Prawda/Fałsz 

Podpowiedź: [ Wszystkie grzyby do swojego rozwoju potrzebują wilgoci, dodatnich temperatur i  

obecności pokarmu.] 

 

20. Połącz nazwy grzybów z odpowiednimi dla nich opisami. 

a. pędzlak i kropidlak                 a. trujący grzyb mylony z prawdziwkiem 

b. drożdże                                    b. są jednokomórkowe stosowane do wypieków      

c. huba drzewna                         c. wywołują grzybicę skóry 

d. grzyby pasożytnicze               d. stosowane do wytwarzania penicyliny 

e. borowik szatański                   e. grzyb pasożytujący na pniach drzew 

Podpowiedź:  [Zwróć uwagę na nazwy grzybów i ich opisy] 

 

21. Dzieci podczas grzybobrania zaobserwowały, że grzyby często rosną w małych skupiskach 

i w tych samych miejscach. Pomóż im wytłumaczyć to zjawisko, wskazując poprawne 

wyjaśnienie. 

a. grzyby rozmnażają się poprzez nasiona i poprzez fragmentacje (podział) grzybni 

b. grzyby rozmnażają się poprzez zarodniki, które wypadają spod kapelusza i poprzez  

fragmentacje grzybni 

Podpowiedź: [Nasiona są wytwarzane tylko przez rośliny nasienne. 

 

22. Wskaż, jak należy się zachować jeśli otwierając słoik z przetworami lub inne artykuły 

spożywcze zobaczymy na ich powierzchni pleśń. 

a. zdjąć i wyrzucić tylko warstwę z wierzchu a resztę przeznaczyć do zjedzenia 

b. wyrzucić cały produkt, ponieważ substancje szkodliwe są w całej zawartości 

Podpowiedź:  [Grzyby powodujące pleśń na żywności mogą  wytwarzać  trujące i rakotwórcze 

aflatoksyny.  ] 



 

23.Tomek twierdzi , że wszystkie rośliny nasienne wytwarzają nasiona a także organy 

rozmnażania płciowego w postaci kwiatów. Wskaż czy ma rację. Prawda/Fałsz 

Podpowiedź:  [Rośliny nasienne są często nazywane roślinami kwiatowymi.] 

 

24. Dzieci przygotowały cechy charakterystyczne dla dwóch grup roślin nasiennych. Obok 

opisów, wybierz i wskaż prawidłową  nazwę. 

a. Drzewa i krzewy, które  wytwarzają nasiona nie okryte owocnią a ich liście występują 

w postaci igieł lub łusek  są to: rośliny nagonasienne /rośliny okrytonasienne 

b. Drzewa, krzewy i rośliny zielne, których nasiona są ukryte w owocni a ich  liście 

posiadają blaszki liściowe o różnorodnych kształtach są to rośliny nagonasienne   / 

rośliny okrytonasienne 

Podpowiedź:  [Rośliny nagonasienne są nazywane roślinami iglastymi.] 

 

25.Pamiętając, że pędem nazywamy nadziemną część rośliny wskaż, nazwy organów, które 

tworzą pęd   (Korzeń,łodyga, liście, kwiaty, owoce i nasiona) 
Podpowiedź:[ Który organ jest podziemną częścią rośliny.] 

 

26. Wśród wymienionych funkcji korzeni, odszukaj i wskaż której pełnić nie mogą. 

a. magazynują wodę i składniki pokarmowe 

b. odbywa się w nich proces fotosyntezy 

c. utrzymują roślinę w glebie 

d. pobierają wodę z gleby 

Podpowiedź:  [Proces fotosyntezy może odbywać się w zielonych częściach rośliny i wymaga 

obecności światła.] 

 

27. Janek przygotował zestaw roślin o jadalnych korzeniach niestety popełnił 2 błędy. Wskaż 

w przypadku, których roślin jadalną częścią jest łodyga. 

a. marchew  b. bulwy ziemniaków  c. buraczek czerwony  d. kalarepka  e. pietruszka 

Podpowiedź:  [Łodygi magazynujące czyli spichrzowe mogą występować w postaci bulw lub łodyg 

nadziemnych] 

 

28.Spośród wymienionych podkreśl nazwy roślin, których częścią jadalną nie są liście. . 

a. cebula  b. kapusta  c. kalafior  d. buraczek czerwony  e. sałata  f. brokuł  g. pietruszka 

Podpowiedź:  [W przypadku brokuła i kalafiora częścią jadalną są kwiaty.] 

 

29. Wskaż spośród wymienionych sposoby rozmnażania roślin nasiennych. 

a. poprzez nasiona 

b. poprzez sadzonki, odnóżki 

c. poprzez fragmenty pędu 

d. poprzez podział 

Podpowiedź:  [Rozmnażanie poprzez podział występuje u organizmów zbudowanych z jednej 

komórki..] 

 

30. Połącz elementy budowy kwiatu z opisami roli jaką pełnią w procesie powstawania 

owoców i nasion. 

a. płatki korony                       a. miejsce zapylenia 

b. znamię słupka                     b. wytwarzają pyłek     

c. zalążnia słupka                    c. przyciągają owady, chronią słupek i pręciki 

d. pręciki                                  d. chroni zalążki i miejsce zapłodnienia 

 

31. Zosia twierdzi, że aby powstały owoce i nasiona muszą wystąpić dwa procesy zapylenie i 



zapłodnienie. Wskaż czynniki, które nie uczestniczą w procesie zapylenia roślin wiatropylnych. 

a. owady czyli pszczoły, motyle, trzmiele 

b. niektóre ptaki i ślimaki 

c. wiatr 

d.  woda 

Podpowiedź:  (Rośliny wiatropylne czyli  trawy, zboża nie wytwarzają barwnych kwiatów, 

ponieważ są zapylane poprzez wiejący wiatr) 

32. Krzysiu twierdzi, że soczyste jabłko powstało z zalążni a nasiona z zalążków, których w 

kwiatku jabłoni musiało być kilka. Wskaż, czy ma rację. Tak/Nie 

Podpowiedź:   (Z każdego zalążka powstaje jedno nasionko) 

 

33. Spośród wymienionych owoców roślin wskaż zestaw zwierający tylko owoce suche. 

a. pestkowiec wiśni, orzech leszczyny, strąk fasoli 

b. ziarniak pszenicy, jagoda pomidora, pestkowiec moreli 

c. skrzydlak klonu, torebka maku, strąk fasoli 

d. owoce truskawki i maliny, jagoda ogórka 

Podpowiedź:  [Cechą charakterystyczną owoców suchych jest brak  soczystej owocni ] 

 

34. Spośród wymienionych owoców roślin wskaż zestaw zwierający tylko owoce mięsiste. 

a. skrzydlak klonu, łuszczyna rzepaku, pestkowiec śliwki 

b. łuszczyna rzepaku, orzech leszczyny, jagody porzeczki 

c. ziarniak pszenicy, jagoda pomidora, pestkowiec moreli 

d. owoce truskawki, jagoda ogórka, pestkowiec wiśni 

Podpowiedź:  [Cechą charakterystyczną owoców mięsistych jest soczysta owocnia, która chroni 

nasiona. ] 

 

35. Spośród przykładów zwierząt wskaż tylko kręgowce . 

a. ślimak   b. żółw  c. kot   d. mucha  e. bocian   f. żaba   g. dżdżownica  h.  karp 

Podpowiedź:  [Do kręgowców należą: ryby, płazy, gady, ptaki, ssaki..] 

 

36. Spośród podanych zwierząt podkreśl tylko nazwy przedstawicieli płazów ogoniastych. 

( salamandra plamista, traszka grzebieniasta, ropucha szara, rzekotka drzewna, kumak 

górski) 

Podpowiedź:  [Płazy bezogonowe to ropuchy, żaby, kumaki.] 

 

37. Połącz przystosowania występujące w budowie żab z ich rolą. 

a. skóra pokryta śluzem                       A. ułatwia pływanie 

b. powieki chroniące oczy              B. zmniejsza tarcie podczas pływania 

c. długie kończyny tylne                      C. chroni przed wyschnięciem 

d. błona między palcami                 D. umożliwia oddychanie tlenem atmosferycznym 

e. trójkątna głowa                               E. tworzy opływowy kształt ciała 

f. płuca i cienka skóra pokryta śluzem        F. umożliwiają skakanie 

Podpowiedź:  [ Zwróć uwagę jakie cechy budowy ułatwiają żabie pływanie w wodzie a jakie 

poruszanie się na lądzie ] 

 

38. Tomek twierdzi, że w okresie zimy nie można zobaczyć żab i jaszczurek, ponieważ z 

powodu niskich temperatur zapadają one w stan odrętwienia. Wskaż czy to prawda. Tak/Nie 

Podpowiedź:  [Płazy i gady to  zwierzęta zmiennocieplne, których temperatura ciała obniża się 

wraz z obniżeniem temperatury otoczenia.] 

 

39. W każdym zestawie wyszukaj i podkreśl nazwy gadów występujących w Polsce. 

e. żółw błotny, grzechotnik, gekon 



f. padalec, wąż Eskulapa, żmija zygzakowata 

g. zaskroniec, jaszczurka zwinka, krokodyl 

h. kameleon, wąż zbożowy, jaszczurka żyworodna 

Podpowiedź:  [Gady występujące w Polsce to: żółw błotny, padalec, wąż Eskulapa, żmija 

zygzakowata, zaskroniec, jaszczurka zwinka, jaszczurka żyworodna – wszystkie są pod ochroną.] 

 

40. Wskaż cechę, która nie dotyczy budowy i czynności życiowych gadów. 

a. mają suchą skórę pokrytą rogowymi łuskami lub płytkami 

b. są rozdzielnopłciowe, jaja otoczone osłonką składają na lądzie 

c. ich narządem oddechowym są płuca o pofałdowanej powierzchni 

d. śluz pokrywający skórę zabezpiecza przed nadmierną utratą wody 

Podpowiedź:  [Łuski lub płytki skutecznie zabezpieczają przed utratą wody i chronią też przed 

urazami mechanicznymi. ] 

 

41. W zdaniach opisujących czynności życiowe gadów wskaż w nawiasach poprawne pojęcia. 

a. Skóra gadów jest pokryta (rogowymi łuskami /śluzem). 

b. Składają jaja otoczone osłonką (w wodzie/ na lądzie). 

c. W wymianie gazowej uczestniczą (płuca i skóra/ tylko płuca). 

Podpowiedź:  [Skóra gadów wyróżnia się dużą wytrzymałością.] 

 

42.Spośród podanych cech budowy ptaków wskaż te, które umożliwiają im latanie. 

a. kości pneumatyczne, lekki szkielet i brak zębów 

b. mają dwa żołądki mięśniowy i gruczołowy 

c. kończyny przednie w postaci skrzydeł 

d. pióra pokrywające ciało 

Podpowiedź:  [Występowanie dwóch żołądków usprawnia  proces trawienia pokarmów. ] 

 

43.Do rodzajów piór dopasuj opisy ich znaczenia i miejsca występowania na ciele ptaków. 

Sterówki …............,  lotki................,  pióra pokrywowe.............., pióra puchowe............ 

a. sterują lotem 

b. tworzą powierzchnię lotną 

c. osłaniają ciało i nadają mu opływowy kształt 

d. tworzą warstwę izolacyjną, pomagają w utrzymaniu stałej temperatury ciała 

1. skrzydła   2. ogon    3. tułów, głowa 

Podpowiedź:  [Zwróć uwagę, że nazwy piór sugerują też ich znaczenie i miejsce występowania] 

 

44. Spośród podanych zdań wskaż to, które błędnie opisuje ptaki. 

a. Są stałocieplne czyli potrafią utrzymać stałą temperaturę ciała. 

b. Skrzydłami poruszają dobrze rozwinięte mięśnie piersiowe. 

c. Płuca połączone z workami powietrznymi zapewniają ptakom powietrze z tlenem w 

czasie wdechu i wydechu. 

d. Wszystkie ptaki posiadają zdolność lotu. 

Podpowiedź:  [Niestety, niektóre ptaki np. strusie, kazuary utraciły zdolność lotu . ] 

 

45. Spośród określeń dotyczących rozmnażania podkreśl tylko te, które dotyczą ptaków. 

a. jajorodne     b. żyworodne    c. opiekują się potomstwem    d. nie opiekują się potomstwem      

e. rozdzielnopłciowe     f. dymorfizm płciowy 

Podpowiedź:  [ U ptaków występuje samiec i samica,  często samiec różni się wyglądem 

zewnętrznym od samicy, czyli występuje dymorfizm płciowy. Ptaki składają jaja, które ogrzewają 

własnym ciałem, z wyjątkiem kukułki opiekują się swoimi pisklętami. ] 

 

46. Uzupełnij zdania wstawiając nazwy opisywanych organizmów. (zagniazdownikami, 



gniazdownikami) 

Ptaki, których pisklęta po wykluciu widzą, są opierzone i zdolne do samodzielnego pobierania 

pokarmu, nazywamy…………………….. , natomiast ptaki, których pisklęta są ślepe, nagie, 

niedołężne i muszą przez pewien czas pozostać w gnieździe pod opieką rodziców 

nazywamy ………………………… 

[rysunek  piskląt kaczki] 

Poprawna odpowiedź: zagniazdowniki, gniazdowniki 
Podpowiedź:  [Pisklęta kaczki, kury, gęsi należą do zagniazdowników, ponieważ po wykluciu z jaj 

mogą przeżyć bez opieki rodziców ] 

 

47. Wśród podanych cech charakteryzujących ssaki wskaż tą, która wyjaśnia ich nazwę . 

e. zwierzęta stałocieplne, występujące we wszystkich środowiskach 

f. rozdzielnopłciowe, w większości żyworodne 

g. młode ssą mleko matki wytwarzane w gruczołach mlecznych 

h. ciało pokryte skórą, która wytwarza włosy tworzące sierść 

Podpowiedź:  [Ssanie mleka matki to cecha wspólna wszystkich ssaków. ] 

 

48. Wśród podanych cech ssaków podkreśl te, które wyróżniają je spośród innych kręgowców. 

e. stałocieplność 

f. pęcherzykowate płuca 

g. występowanie mięśnia oddechowego przepony 

h. dobrze rozwinięte półkule mózgowe 

i. rozdzielnopłciowość i żyworodność 

j. występowanie małżowiny usznej 

k. skóra zbudowana z trzech warstw 

Podpowiedź:  [Stałocieplność, rozdzielnopłciowość i żyworodność to cechy występujące też u 

innych kręgowców. ] 

 

49. W każdym zestawie wyszukaj i podkreśl nazwy zwierząt stałocieplnych. 

c. żółw błotny, kangur, kuropatwa 

d. nietoperz, karp, kret 

e. wieloryb, mewa, dorsz 

f. żaba, lis, zając 

Podpowiedź:  [Ptaki i ssaki to zwierzęta stałocieplne.] 

 

50. Wskaż zestaw zawierający ssaki należące tylko do torbaczy . 

a. kot, koń, pies 

b. dziobak, kolczatka, 

c. miś koala, kangur 

d. delfin, nietoperz, 

Podpowiedź:  [Młode torbacze  przebywają w torbie czyli fałdzie skóry na brzuchu matki do czasu, 

gdy osiągną odpowiedni  wzrost i  rozwój.] 

 

51. Ola twierdzi, że ssaki dziobak i kolczatka składają jaja, z których wykluwają się młode 

osobniki, odżywiające się podobnie jak wszystkie ssaki mlekiem matki. Wskaz czy ma rację. 

Tak/ Nie 

Podpowiedź:  [Dziobak i kolczatka to ssaki należące do jajorodnych stekowców, żyją obecnie na 

terenie Australii.] 


