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Choroby zakaźne i pasożytnicze21

To już wiem!

Tego się nauczę!

choroba ◆ pasożyt ◆ chorować ◆ wirus ◆ bakteria ◆ zarazić się

choroby zakaźne ◆ choroby pasożytnicze ◆ antybiotyk ◆ szczepienie 

ZADANIE 1.   Przeczytaj uważnie zdania i dopasuj je do fotografii.

ZADANIE 2.   Połącz i uzupełnij.

ZADANIE 3.   Podpisz obrazki wyrazami z ramki.

        

                                                                                                                                                                        

                                
A. Ania ma temperaturę.      B. Ola ma zatkany nos.
C. Tomka boli głowa.     D. Igor bardzo kaszle. 
E. Iwona nie chce chorować – ma szczepienie. 

Choroby zakaźne to takie, którymi można się zarazić. 
 Ludzie chorują przez wirusy, bakterie lub pasożyty.

termometr ◆ syrop ◆ zastrzyk ◆ tabletki 

   wirusy     choroby bakteryjne
   bakterie     choroby pasożytnicze
   pasożyty     choroby wirusowe
Choroby mogą wywołać:                                        ,                                          ,                                         .
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Choroby zakaźne i pasożytnicze21

Antybiotyk to lekarstwo na choroby bakteryjne.

ZADANIE 4.   Przeczytaj teksty i podpisz zdjęcia nazwami chorób.

Tomek był wczoraj w lesie. Wieczorem zobaczył, że ma kleszcza. Wyjął go, ale na skórze pojawiły 

się czerwone kółka. Boi się, że to może być groźna choroba. Nazywa się bolerioza. Kleszcz jest 

pasożytem.

Ilona spotkała w parku wiewiórkę. Zwierzę było bardzo miłe i niczego się nie bało. Dziewczynka 

chciała ją pogłaskać, ale wiewiórka ją ugryzła. Niestety wiewiórka mogła być chora na wściekliznę. 

To bardzo niebezpieczna choroba, dlatego nie wolno zbliżać się do dzikich zwierząt. 

Maja zjadła przeterminowany serek. Dzisiaj bardzo boli ją brzuch. To  może być zatrucie 

pokarmowe. 

Adam kupił na bazarze mięso i zrobił z niego steki. Niestety po kilku dniach zaczął się źle czuć – 

nie miał siły i bolał go brzuch. Mięso było nieprzebadane – mogły być tam larwy pasożyta. Ten 

pasożyt to tasiemiec. 

Dzisiaj w klasie Marek źle się czuł. Miał temperaturę oraz kasłał. Nie zakrywał ust ręką. Teraz 

wielu uczniów kaszle i nie może chodzić do szkoły. Marek ich zaraził. To może być grypa.
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Czym jest uzależnienie?22

To już wiem!

Tego się nauczę!

grać ◆ brać ◆ pić ◆ palić ◆ telefon ◆ komputer 

narkotyki ◆ papierosy ◆ uzależnienie ◆ asertywny

ZADANIE 1.   Połącz zdjęcie z uzależnieniem.

ZADANIE 2.   Uzupełnij tabelkę według wzoru.

Uzależnienie to choroba. Jest wtedy, kiedy nie możesz przestać czegoś robić. Musisz to robić.

RZECZOWNIK CZASOWNIK
granie grać
picie

korzystanie
branie 
palenie

palenie papierosów

picie alkoholu 

granie na komputerze

korzystanie z telefonu 

branie leków lub narkotyków
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Czym jest uzależnienie?22

Osoba, która pali papierosy albo wdycha dym papierosowy,  
wciąga do płuc szkodliwe substancje, które tam zostają na bardzo długo. 

Asertywny to taki, który potrafi odmówić, czyli powiedzieć „nie”.

ZADANIE 3.   Wskaż płuca osoby zdrowej i płuca palacza.

ZADANIE 4.   Wymień osoby asertywne i nieasertywne.

Płuca osoby zdrowej:            

Płuca palacza:            

A B

Kto jest asertywny?

                                                                                                                                                                           
Kto nie jest asertywny? 

                                                                                                                                                                             

Ania

Basia

Tomek

Paula

Asia

Kamila

Krzysiek

Robert
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Rośliny i zwierzęta wokół nas23

To już wiem!

Tego się nauczę!

tlen ◆ dwutlenek węgla ◆ nawilżać ◆ oczyszczać ◆ wydalać ◆ badać ◆ drzewo ◆ krzew

roślina doniczkowa ◆ oswoić ◆ zwierzęta domowe ◆ roślina zielna

ZADANIE 1.    Przeczytaj tekst. Podkreśl przykłady zwierząt i roślin.

ZADANIE 2.    Otocz zieloną pętlą zwierzęta, które żyją w domu, a niebieską – zwierzęta, które żyją w ogrodzie.

To jest roślina doniczkowa, czyli kwiatek w doniczce. Ma ona wiele 

plusów. Jest bardzo ładną dekoracją w domu. Zabiera dwutlenek węgla, 

a produkuje tlen. Dodatkowo nawilża i oczyszcza powietrze. Rośliny 

doniczkowe to na przykład paproć, fiołek i storczyk.

W naszych domach żyje dużo zwierząt domowych. Są to na przykład 

psy, koty, chomiki i papugi. Można obserwować ich wygląd i badać 

ich zachowanie. Ale w domu żyją też małe zwierzęta. Niektóre są 

pożyteczne, np. pająki, a inne nie, np. mole. 
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Rośliny i zwierzęta wokół nas23

można badać ich zachowanie i wygląd ◆ są dekoracją ◆ produkują tlen 
można się nimi opiekować ◆ zabierają dwutlenek węgla 

nawilżają i oczyszczają powietrze ◆ mogą być pożyteczne lub nie

Dzikie zwierzęta normalnie mieszkają w lesie. Przychodzą do miasta, bo szukają pokarmu.

ZADANIE 3.    Uzupełnij tabelę informacjami z ramki.

ZADANIE 4.   Znajdź w wykreślance nazwy dzikich zwierząt, które można spotkać w mieście. Uzupełnij nazwy 
samogłoskami..

rośliny doniczkowe zwierzęta domowe

D A Ł O Ś Y
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To już wiem!

Tego się nauczę!

kierunki geograficzne ◆ północ ◆ południe ◆ wschód ◆ zachód 
mniejszy ◆ większy ◆ duża ◆ mała ◆ przedmiot 

plan ◆ skala ◆ skala liczbowa ◆ skala mianowana 
skala liniowa ◆ skala duża ◆ skala mała ◆ obiekt

ZADANIE 1.   Otocz pętlą zdjęcia, na których przedstawiono plan.

ZADANIE 2.   Każdy plan powinien mieć tytuł. Dopasuj tytuły planów do zdjęć z zadania 1.

1

4

2

5

3

6

Plan miasta – nr zdjęcia            

Plan pola golfowego – nr zdjęcia            

Plan metra – nr zdjęcia            

Plan mieszkania – nr zdjęcia            

Planem nazywamy zarys przedmiotu, obiektu lub mały fragment 
 powierzchni ziemi widziany z góry.

Co pokazujemy na planach?24
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Co pokazujemy na planach?24

ZADANIE 3.   Zapoznaj się z informacjami poniżej. Na podstawie plany domu odpowiedz na pytania.

ZADANIE 4.   Zapoznaj się z informacjami w ramce i uzupełnij zdania wyrazami: mniejsza/ większa.

Każdy plan jest wykonany w skali, która informuje, ile razy obiekt jest pomniejszony lub 
powiększony. Pamiętaj, że wyróżniamy trzy rodzaje skali:
a) skala liczbowa, np. 1 : 6 000
b) skala mianowana, np.  1 cm – 2 km
c) skala liniowa, np.   

Poniżej znajduje się plan domu. 

SKALA 1 : 300
1 cm – 3 m

a)  Jaka jest skala liczbowa 
planu domu ?

                                                  

b)  Jaka jest skala mianowana 
planu domu?

                                                  

Pamiętaj, że duża skala to np.  1 : 200,  mniejsza od niej jest skala 1 : 1000,  
jeszcze mniejsza jest skala 1 : 50 000, jeszcze mniejsza jest skala 1 : 2 000 000,  

jeszcze mniejsza jest skala 1 : 60 000 000, jeszcze mniejsza…

1. Skala 1 : 30 000  jest                                                            od skali 1 : 400.

2. Skala 1 : 25 000 jest                                                            od skali 1 : 100 000.

3. Skala 1: 5 000 jest                                                            od skali 1 : 800.

4. Skala 1 : 90 000 jest                                                         od skali 1 : 2 000 000.

5. Skala 1 cm – 2 km jest                                                        od skali 1 cm – 1 km.

6. Skala 1cm – 50 km jest                                                        od skali 1 cm – 250 km.

3 0 3 6 9 km
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To już wiem!

Tego się nauczę!

plan ◆ mapa ◆ mapa pogody  ◆ skala ◆ skala liczbowa 
skala mianowana ◆ skala liniowa ◆ tytuł mapy

legenda ◆ znak kartograficzny ◆ znaki kartograficzne punktowe 
znaki kartograficzne liniowe ◆ znaki kartograficzne powierzchniowe

ZADANIE 1.   Przeczytaj uważnie zdania i dopasuj do nich fotografie.

ZADANIE 1.   Każdy plan powinien mieć tytuł. Dopasuj tytuły planów do zdjęcia z zadania 2.

1

4

2

5

3

1. Jurek z tatą szukają drogi na parking.            

2. Ala sprawdza na planie metra, jak dojechać do nowej szkoły.            

3. Ekipa budowlana planuje pracę na budowie.            

4. Kasia z Jackiem zwiedzają zabytki w mieście.            

5. Kierowca szuka najkrótszej drogi.            

Mapa to obraz powierzchni Ziemi przedstawiony na płaszczyźnie (np. na kartce papieru), 
w danej skali za pomocą umownych znaków kartograficznych.

Jak czytamy plany i mapy?25

Plany i mapy są narysowane za pomocą znaków.  Na mapach te znaki nazywamy znakami 
kartograficznymi.  Znaki dzielimy na: powierzchniowe, liniowe, punktowe.   

Wyjaśnienie znaków znajdziemy w legendzie.
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Jak czytamy plany i mapy?25

ZADANIE 2.   Dokończ zdania wyrazami z ramki.

ZADANIE 3.   a) Uzupełnij odpowiednimi kolorami legendę mapy świata. 

ZADANIE 4.   Popatrz na mapę w zadaniu 3. Dokończ zdania nazwami kontynentów. 

linie ◆ punkty ◆ powierzchnie

1. Znaki powierzchniowe – bo rysujemy                                                                    

2. Znaki liniowe – bo rysujemy                                                                     

3. Znaki punktowe – bo rysujemy                                                                    

Ameryka Pn.

Ameryka Pd.

Afryka

Europa

Azja

Australia

b) Podkreśl prawidłowe dokończenie zdania:

Użyte znaki kartograficzne są znakami: punktowymi / liniowymi / powierzchniowymi.

c) Podaj nazwę kontynentu, którego brakuje na mapie:                                                                        

1. Kolorem fioletowym jest narysowana                                                                                                    

2. Kolorem żółtym jest narysowana                                                                                                           

3. Kolorem niebieskim jest narysowana                                                                                                     

4. Kolorem zielonym jest narysowana                                                                                                        

5. Kolorem pomarańczowym jest narysowana                                                                                         

6. Kolorem czerwonym jest narysowana                                                                                                    

LEGENDA

   Azja

   Europa

   Afryka

   Australia

   Ameryka Pn.

   Ameryka Pd.
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26 Jak się orientować w terenie?

To już wiem!

Tego się nauczę!

plan ◆ mapa ◆ kierunki geograficzne ◆ północ ◆ południe ◆ wschód ◆ zachód 
skala mapy ◆ tytuł mapy ◆ legenda ◆ kompas  

orientowanie mapy ◆ mapa zorientowana ◆ mapa turystyczna 
mapa samochodowa ◆ mapa drogowa 

ZADANIE 1.   Już wiesz, że mapy przydają się ludziom w różnych sytuacjach. Przypomnij sobie, kiedy korzystamy z map  
i planów. Na zdjęciach przedstawiono dwie takie sytuacje. Dopasuj do nich odpowiedni opis.

ZADANIE 2.   Na zdjęciach przedstawiono sytuacje, w których podróżujący zapomnieli zabrać ze sobą mapy. Podaj 
nazwę mapy, jaką powinni zabrać podróżujący, aby nie zabłądzić.

Sytuacja                

mapa                                                                         mapa                                                                         

Sytuacja                

1.  Basia zawsze w podróży korzysta z mapy samochodowej. Na tej mapie zaznaczone są wszystkie 

drogi i miasta. Inna nazwa tej mapy to mapa drogowa. Bardzo przydaje się kierowcom. 

2.  Ania i Bartek są na wycieczce, sprawdzają na mapie turystycznej, jak daleko jest jezioro. Na tej 

mapie zaznaczone są szlaki piesze, rowerowe oraz wiele ciekawych miejsc do zwiedzania.



Karta pracy powstała w ramach projektu Nowe narzędzia i metody glottodydaktyczne – wsparcie nauczania języka przyrodniczego dzieci 
z doświadczeniem migracji i ich nauczycieli współfinansowanego ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej przyznanych w ramach konkursu 
Wspieranie inicjatyw edukacyjnych w szkolnym środowisku wielokulturowym oraz Fundacji Nauki Języków Obcych Linguae Mundi.

26 Jak się orientować w terenie?
ZADANIE 3.   Przeczytaj uważnie informacje poniżej, a następnie podkreśl zdanie, które jest prawdziwe.

ZADANIE 4.   Otocz pętlą zdjęcie, na którym plan domu jest zorientowany.

Każdy, kto chce korzystać z mapy, powinien ją najpierw zorientować, to znaczy ułożyć tak,  
by kierunki geograficzne na mapie i w terenie pokrywały się. Można to zrobić za pomocą 
kompasu, tak jak turysta na zdjęciu. Na mapie kierunek północy jest przeważnie na górze.

W  kompasie czerwona strzałka wskazuje 

kierunek północy. Gdy staniemy przodem 

do  północy, to  z  tyłu mamy południe, 

po prawej stronie wschód, a po lewej zachód. 

Mapa jest zorientowana wtedy, gdy północ 

na mapie pokrywa się z kierunkiem północy 

wskazywanym przez kompas.

1. Mapa jest zorientowana, gdy wiem, gdzie się na niej znajduję.  

2. Mapa jest zorientowana, gdy mam ze sobą kompas.

3. Mapa jest zorientowana, gdy północ na mapie i na kompasie pokrywają się.

4. Mapa jest zorientowana, gdy czerwona strzałka kompasu pokazuje południe.

Popatrz uważnie, gdzie jest północ na kompasie.

N

N

N
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Co to jest krajobraz?27

To już wiem!

Tego się nauczę!

przyroda ożywiona ◆  przyroda nieożywiona ◆ skały ◆ przemysł

krajobraz rolniczy ◆ krajobraz przemysłowy ◆ krajobraz miejski 
krajobraz naturalny ◆ krajobraz kulturowy

ZADANIE 1.   Podpisz fotografie wyrazami z ramki.

pole ◆ elektrownia ◆ fabryka ◆ dom ◆ jezioro ◆ blok ◆ wieżowce ◆ wieś ◆ skały ◆ ulica ◆ park ◆ las
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Co to jest krajobraz?27

ZADANIE 2.   Otocz zieloną pętlą krajobraz naturalny, a czerwoną – krajobraz kulturowy.

ZADANIE 3.   Korzystając z zadania 1., wypisz elementy poszczególnych krajobrazów. Uwaga! Niektóre mogą się 
powtarzać.

Krajobraz to typowe cechy miejsca, czyli informacja, jak to miejsce wygląda.  
Krajobraz naturalny jest mało zmieniony przez człowieka, np. las-leśny, góry-górski  

i nad morzem-nadmorski. Kiedy człowiek zmienia krajobraz naturalny  
to powstaje krajobraz kulturowy, np.: rolniczy, miejski i przemysłowy. 

Krajobraz kulturowy to krajobraz miejski, rolniczy i przemysłowy.   
Krajobraz miejski jest w mieście. Krajobraz rolniczy jest na wsi.   

Krajobraz przemysłowy to są na przykład fabryki i magazyny. 

Elementy krajobrazu miejskiego:                                                      ,                                                       ,

                                              ,                                                   ,                                                   .

Elementy krajobrazu rolniczego:                                                   ,                                                  ,  

                                                 .

Elementy krajobrazu  przemysłowego:                                                    ,                                                 .

BLOK
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28 Ukształtowanie terenu

To już wiem!

Tego się nauczę!

góry ◆ wysokość ◆ podłużny ◆ okrągły

formy terenu ◆ wzniesienia ◆ zagłębienia ◆ równiny ◆ pagórki ◆ wzgórza 
doliny ◆ kotliny ◆ wklęsły ◆ wypukły ◆ równiny

ZADANIE 1.   Otocz zieloną pętlą formę terenu wklęsłą i czerwoną – formę terenu wypukłą.

ZADANIE 2.   Popatrz na fotografie i zaznacz prawidłową odpowiedź.

wklęsła → wypukła → płaska→

Pagórek to forma WYPUKŁA/WKLĘSŁA/PŁASKA. 
Taka forma jest wzniesieniem. 

Dolina to forma WYPUKŁA/WKLĘSŁA/PŁASKA. 
Taka forma jest zagłębieniem terenu.  

Równina to forma WYPUKŁA/WKLĘSŁA/PŁASKA.
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28 Ukształtowanie terenu
ZADANIE 3.   Dolina czy kotlina? Wpisz literę D lub K przy każdej informacji.

ZADANIE 4.   Wpisz do tabeli odpowiednie wartości.

ZADANIE 5.   Do podanych wyrazów dopisz liczbę pojedynczą lub mnogą.

ZADANIE 6.   Tosia i jej koleżanki wybierają się w góry na wycieczkę. Jak myślisz, co powinny ze sobą zabrać? Napisz 
krótką listę najważniejszych rzeczy.

Kotlina i dolina to zagłębienia terenu. Kotlina jest zagłębieniem otoczonym wzniesieniami. 
Dolina jest długim zagłębieniem. Dnem doliny może płynąć rzeka. 

Pagórki, wzgórza i góry to formy wypukłe. 
Pagórek ma mniej niż 50 metrów wysokości. 

Wzgórze ma mniej niż 300 metrów wysokości, a góra ma więcej niż 300 metrów wysokości. 

Jej dnem może płynąć rzeka.                   

Jest zagłębieniem o wydłużonym kształcie.                   

Otaczają ją ze wszystkich stron wzniesienia.                   

Są to wklęsłe formy terenu.                   

wysokość

pagórek >
wzgórze >

góra <

pagórek –                                                                 

wzgórze –                                                                

                                                                      – góry
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29 Czy wszystkie skały są twarde?

To już wiem!

Tego się nauczę!

twardy ◆ miękki ◆ skała ◆ piasek

skały lite ◆ skały luźne ◆ skały zwięzłe ◆  gleba ◆ żwir ◆ granit ◆ wapień 

ZADANIE 1.   Przeczytaj uważnie informacje w tabelce. Następnie zaznacz na zielono skały lite, na niebiesko – skały 
zwięzłe, i na czerwono – luźne.

ZADANIE 2.   Dopasuj podpisy do zdjęć.

Skały lite są twarde. Trzeba mieć narzędzia, żeby je rozkruszyć. 
Skały zwięzłe można rozkruszyć w rękach. Niektóre po połączeniu z wodą są jak plastelina.

Skały luźne nie są ze sobą połączone. Tworzy je wiele małych ziaren. 

           Żwir to skała luźna. Składa się z drobnych kamyczków.

           Glina to skała zwięzła. Gdy dodamy wody, staje się plastyczna. 

           Granit to skała lita. Jest bardzo twardy.

           Wapień to skała lita. Ma jasny kolor. 

A B C D
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29 Czy wszystkie skały są twarde?
ZADANIE 3.   Gdzie znajdziesz te skały? Popatrz na fotografie i dokończ zdania.

Piasek możemy zobaczyć                                                             ,                                                              ,

                                                             .

Granit możemy zobaczyć                                                             ,                                                              .

Gleba to zewnętrzna warstwa ziemi. Potrzebna jest roślinom i małym zwierzętom.  
Tworzy się na skałach. 

ZADANIE 4.   Popatrz na ilustrację i dokończ zdania.

W glebie rosną                                                                         .

W glebie żyją                                                                            .
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30 Wody słodkie i wody słone

To już wiem!

Tego się nauczę!

jezioro ◆ rzeka ◆ ocean ◆ morze ◆ słodki  ◆ słony ◆ sól ◆ bagno

strumień ◆ potok ◆ kanał śródlądowy ◆ staw ◆ wody płynące 
wody stojące ◆ wody słodkie ◆ wody słone ◆ wpadać 

ZADANIE 1.   Pokoloruj na mapie na zielono miejsca, gdzie są wody słodkie, i na niebiesko miejsca, gdzie są wody 
słone.

ZADANIE 2.   Popatrz na fotografię i wybierz  
prawidłową odpowiedź.

Wody słodkie są na lądzie. Mają mało soli,  
np. rzeki i jeziora.

Wody słone są pomiędzy lądami  
i mają dużo soli, np. morza i oceany.

a) rzeka
b) kanał śródlądowy

a) bagno
b) staw

a) kanał śródlądowy
b) rzeka

a) potok
b) jezioro

a) jezioro 
b) potok

a) strumień 
b) staw

a) jezioro
b) bagno
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30 Wody słodkie i wody słone
ZADANIE 3.   Dopasuj wyrazy do definicji.

ZADANIE 4.   Podkreśl nazwy wód płynących.

ZADANIE 5.   Wybierz prawidłową odpowiedź.

A. potok    1. Naturalne zagłębienie terenu wypełnione wodą.

B. rzeka    2. Miejsce, gdzie warstwa ziemi jest bardzo mokra.

C. bagno     3.  Wykopane przez człowieka zagłębienie wypełnione wodą. 

Hoduje się tam np. ryby. 

D. staw    4.  Woda, która płynie w dolinie. Wpada do morza, oceanu lub 

jeziora. 

E. jezioro     5.  To jest mała rzeka na równinie. Woda płynie bardzo wolno. 

Wpada do innej rzeki.

F. strumień    6.  To jest mała rzeka, która płynie po wzniesieniach, 

np. w górach.

G. kanał śródlądowy  7.  Droga wodna na lądzie, którą wykopuje człowiek. Łączy rzeki 

albo jeziora. 

A                    B                     C                     D                     E                     F                     G                

Wody płynące, bo płyną, np.  rzeka.
Wody stojące, bo stoją (nie płyną), np. jezioro

potok                 rzeka                 bagno                 kanał śródlądowy  

jezioro                     strumień                     staw

ocean   woda słodka/woda słona

jezioro   woda słodka/woda słona 

morze  woda słodka/woda słona 

potok   woda słodka/woda słona

staw   woda słodka/woda słona

bagno  woda słodka/woda słona




