
Grupa A  | strona 1 z 2

Grupa A    Klasa ...................................

Imię i nazwisko .......................................................

Płazy - utrwalenie

1 Podpisz formy rozwoju żaby przedstawione na rysunkach. Wybierz właściwe określenia spośród podanych
poniżej.

skrzek, ikra, kijanka, dorosły osobnik, młody osobnik

 

............................. ............................. ............................. .............................

( .... / 2 pkt)

2 Wpisz w pustych komórkach tabeli informacje dotyczące żaby trawnej. Skorzystaj z określeń podanych
poniżej. Uwaga: w niektórych komórkach możesz wpisać więcej niż jedną nazwę.

płuca, roślinożerność, skóra, woda, drapieżnictwo, ląd, skrzela

 

Cecha Kijanka Osobnik dorosły
Środowisko życia

Narząd wymiany gazowej

Sposób odżywiania się

( .... / 3 pkt)

3 Skreśl zbędne wyrazy tak, aby zdania zawierały prawdziwe informacje.

Dorosłe płazy oddychają tlenem znajdującym się w powietrzu za pomocą płuc / skrzeli. Mogą także pobierać tlen
rozpuszczony w wodzie przez skórę, która jest gruba / cienka i sucha / wilgotna.

( .... / 2 pkt)

4 Na rysunku numerami 1–4 oznaczono części ciała
żaby.

Wpisz w tabeli ich nazwy oraz brakujące opisy
funkcji.

Numer Część ciała żaby Opis funkcji
1. Umożliwiają oddychanie powietrzem.

2. Podpierają ciało, gdy zwierzę się porusza

3.

4.

( .... / 4 pkt)

5 Uszereguj opisy tak, aby poprawnie przedstawiały rozwój żaby. Wpisz w kratkach numery od 2 do 4.

 Z zapłodnionych jaj wylęgają się larwy, które do poruszania się używają ogona zakończonego płetwą.

 Młode żaby rozpoczynają życie na lądzie w pobliżu zbiornika wodnego.

( .... / 1 pkt)
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 Kijanki przechodzą przeobrażenie. To oznacza, że m.in. zanikają im skrzela i ogon, a wyrastają kończyny.
1. Samica składa jaja do wody, a samiec polewa je płynem zawierającym plemniki.

6 Podkreśl nazwy płazów ogonowych.

grzebiuszka ziemna, salamandra plamista, kumak nizinny, traszka grzebieniasta

( .... / 2 pkt)

7 Zaznacz poprawne dokończenie zdania.

W Polsce ochroną gatunkową są objęte
A. wyłącznie płazy bezogonowe.
B. wyłącznie płazy ogoniaste.
C. płazy beznogie i bezogonowe. 
D. płazy bezogonowe i ogoniaste.

( .... / 1 pkt)

8 Podkreśl nazwę płaza, którego dotyczy poniższy opis.

żaba trawna, rzekotka, kumak nizinny, salamandra plamista, traszka grzebieniowa

Ten płaz żyje wśród gałęzi drzew i krzewów. Jego długie palce mają przylgi, którymi przyczepia się do gładkiej
powierzchni liści. Dzięki zielonemu ubarwieniu to zwierzę jest prawie niewidoczne na tle otoczenia.

( .... / 1 pkt)

9 Zaznacz nazwę grupy płazów bezogonowych, których dotyczy poniższy opis.

Te płazy mają na brzusznej stronie ciała pomarańczowe, czerwone lub żółte ubarwienie plamy, które odsłaniają w
sytuacji zagrożenia. Na ich  grzbiecie występują brodawki zawierające gruczoły jadowe.
A. Ropuchy.               B. Kumaki.               C. Grzebiuszki.               D. Rzekotki.

( .... / 1 pkt)


