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Temat: Płazy – kręgowce wodno
 
Zadanie 1. Zaznacz czy poniższe 
odpowiednio: P- prawda lub F
 
Płazy są kręgowcami, które wykazują przystosowania umożliwiające im życie w
środowisku wodnym i lądowym. 
Płazy są zwierzętami stałocieplnymi
temperatury otoczenia. 
 Płazy żyjące w klimacie umiarkowanym 
Wszystkie płazy posiadają pozbawioną łusek, 
U niektórych płazów skóra wypos

 
Zadanie 2. Rysunki przedstawia
2.1. Podpisz poprawnie zdjęcia oznaczone jako 
ramki.                                                                                                             
 
 

     żaba jeziorkowa

   A 

   B 

 
 

A- ………………………………………

– 
       

imię i nazwisko  
ilość punktów                                    

ocena  

kręgowce wodno-lądowe 

czy poniższe zdania są prawdziwe czy fałszywe, zakreślając 
prawda lub F- fałsz.                                                                           

, które wykazują przystosowania umożliwiające im życie w  

stałocieplnymi, co oznacza, że temperatura ich ciała nie zależy od 

w klimacie umiarkowanym zapadają w stan odrętwienia. 
pozbawioną łusek, nagą, cienką skórę. 

azów skóra wyposażona jest w gruczoły jadowe. 

przedstawiają przykłady płazów: A - bezogonowy,  B –
poprawnie zdjęcia oznaczone jako A i B, wybierając odpowiednie nazwy płazów

                                                                                                                                    

jeziorkowa,     salamandra plamista,     traszka zwyczajna
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

………………………….        B- ………………………………………

  

                                   /23 

zakreślając 
                                                                   (……/5pkt.) 

P F 

zależy od P F 

P F 
P F 
P F 

– ogoniasty.   
nazwy płazów z 

                          (……/2pkt.) 

traszka zwyczajna 

…………………………. 



2.2. W miejsca oznaczone od 1 do 10 wstaw elementy budowy  płaza bezogonowego z zadania 2., 
wybierając odpowiednie pojęcia z ramki.                                                                               (……/5pkt.) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.3. Zastanów się i wypisz numery cech płaza bezogonowego, które według ciebie w sposób 
szczególny ułatwiają życie w wodzie i na lądzie oraz uzasadnij swój wybór.                   (……/4pkt.) 
 
a) w wodzie ………………………………………………………………………………………………………………………….……………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
b) na lądzie ………………………………………………………………………………………………………………………….................. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 
Zadanie 3. Ryby nie posiadają powiek, a płazy już tak. Zastanów się i wyjaśnij dlaczego oko płaza 
wyposażone jest w powieki. Uwzględnij środowisko, w którym żyją ryby i płazy.           (……/2pkt.) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Zadanie 4. Płazy nie piją wody, pobierają ją przez liczne pory obecne w skórze. A jak jest z wymianą 
gazową? Larwy płazów pobierają tlen z wody przy pomocy skrzeli. Dorosłe osobniki w procesie 
wymiany gazowej wykorzystują cienką i porowatą skórę i słabo wykształcone płuca. Cząsteczki 
gazów i woda mogą swobodnie przenikać  przez skórę, której silne ukrwienie umożliwia wymianę 
gazową na całej jej powierzchni. Powietrze tłoczone jest do płuc przez rytmiczne obniżanie i 
podnoszenie dna jamy gębowo‑gardzielowej. Niektóre płazy mogą nie posiadać płuc. Wyjaśnij 
dlaczego wymianie gazowej sprzyja pokrycie ciała śluzem?                                                     (……/2pkt.) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Zadanie 5. Ustal kolejność etapów cyklu rozwojowego żaby. W puste miejsca wpisz cyfry od 2 do 5. 

(……/3pkt.) 

1- skrzek      ……… - młoda żaba      ……..- kijanka      ………- dorosła żaba      …….. -kijanka w  
    trakcie przeobrażania 

 
oko,      ucho,     palce,    otwór nosowy,      kończyna przednia,  
kończyna tylna,      brzuch,     tułów,      głowa,      błona pławna 

1- ……………………………………  6-……………………………………… 
 
2-………………………………..….  7-……………………………………... 
 
3- …………………………………..  8-…………………………………..…. 
 
4-………………………………..….  9-……………………………………... 
 
5-…………………………...……….  10-……………………………………. 
 

 


