
KARTA PRACY NR 1

TEMAT: Płazy – kręgowce wodno-lądowe.

1. Podział płazów:
a/ bezogonowe
b/ogoniaste
c/ beznogie

2. Przystosowania płazów do środowiska wodno-lądowego na przykładzie 
żaby:

Przystosowania do życia na lądzie Przystosowania do życia w wodzie
zmiennocieplność zmiennocieplność
śluz śluz
Kończyny tylne dłuższe od 
przednich

Palce tylnych kończyn spięte błoną 
pławną

płuca Larwy mają skrzela
Długi lepki język U kijanek ogon
Oczy z powiekami Opływowy kształt ciała

Płazy są zmiennocieplne to znaczy, że ich temperatura ciała zależna jest 
od temperatury …………………….

3. Budowa żaby

4. Czynności życiowe żaby:
a/ odżywianie się: owadożerna( długi lepki język)
b/ oddychanie: dorosłe osobniki mają workowate płuca, a kijanki oddychają
za pomocą skrzeli
c/  poruszanie  się:  kijanki  ……………………….,  a  dorosłe  osobniki
………………………………………..
d/ rozmnażają się ……………………………………………



KARTA PRACY NR 2

TEMAT: Cykl rozwojowy żaby.

1. Zapłodnienie to proces połączenia się ………………………………………….
Z ………………………………..
………………………………………….

2. U płazów rozmnażanie zachodzi w …………………………
3. Cykl rozwojowy żaby:

Samica  do  wody  składa  ………………………..,  a  samiec  mleczko  z
……………………………………..  Do  zapłodnienia  dochodzi  poza  ciałem
…………………………….  (  zapłodnienie  zewnętrzne).  Po  zapłodnieniu
powstaje zygota, a z niej rozwija się zarodek. Z zarodka powstaje larwa
zwana  ………………………  Ma  ona  długi  ………………..,  oddycha
…………………………… i posiada ząbki do odżywiania się roślinami. Po
pewnym  czasie  kijance  wyrastają  kończyny  ……………………  ,  a
następnie  kończyny  …………………………………  .  Ogon  skraca  się  i
zanikają  ………………. ,  a  powstają  płuca.  Kijanka przekształca  się  w
młodocianego osobnika, który wychodzi z wody na …….. .

2. Znaczenie płazów:
a/……………………………………………
b/………………………………………………
c/……………………………………………….



KARTA PRACY NR 3
TEMAT: Gady – kręgowce lądowe.

1. Budowa zewnętrzna gada

2. Przystosowanie gadów do życia na lądzie:
a/ skóra ………………………………………
b/ skóra pokryta łuskami lub rogowymi ……………………………
c/ mają gąbczaste ……………………………………
c/ oczy z …………………………………………..
d/kończyny 
e/wykształciły klatkę ……………………..
f/  są  owodniowcami  –  zarodek  otoczony  jest
błonami………………………………
g/ są drapieżnikami

3. Funkcje błon płodowych:
a/  owodnia-
…………………………………………………………………………………………
……..
b/  omocznia-
…………………………………………………………………………………………
……..
c/  kosmówka-
…………………………………………………………………………………………
…..

4. Czynności życiowe gadów:
a/ odżywianie się – większość to drapieżniki
b/ oddychanie – płuca gąbczaste
c/ poruszanie się – chodzą, biegają, pełzają (węże)
d/ rozmnażają się płciowo
e/ większość to zwierzęta jajorodne



KARTA PRACY NR 4

TEMAT: Przegląd i znaczenie gadów.

1. Uzupełnij tabelę

Przedstawiciel gadów Cechy charakterystyczne
krokodyle

jaszczurki

Żółwie

kameleony

węże

2.Znaczenie gadów:

a/

b/

c/

d/




