
PŁAZY 
Zad. ZAGADKI , które pozwolą Tobie przyswoić nazwy gatunkowe płazów 
żyjących w Polsce. (ilustracje w podręczniku str. 99) 
 

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

Grzbiet mam koloru zielonego, choć mogę zmieniać barwę w zależności od 

otoczenia.  

Prowadzę nadrzewny tryb życia.  

Na palcach mam okrągłe, lepkie przylgi.  

Jestem najgłośniejszym płazem w okresie godowym.  

 
 

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

 

Jestem płazem bezogonowym. 

Kiedy czuje się zagrożony, przyjmuję odpowiednią pozę, przewracam się na 

grzbiet i odstraszam jaskrawymi, pomarańczowymi plamami na brzuchu.  

 

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

Ciało mam krępe, masywne, brązowe ubarwienie grzbietu  

Skóra moja jest silnie chropowata, pokryta licznymi brodawkami, a w skórze mam 

gruczoły jadowe. 

Zaliczana jestem do największych i najliczniej występujących płazów w Polsce.  

Prowadzę lądowy i nocny tryb życia, przeważnie chodzę, rzadko skaczę .  

 

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

Jestem płazem ogoniastym. 

W okresie godowym (u samca) pojawia się fałd skórny ciągnący się od głowy do 

końca ogona (u samicy tylko niewielki na ogonie).  

 

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

 

Jestem płazem ogoniastym. 

Moje piękne ubarwienie tak naprawdę ma zadanie odstraszać drapieżniki. 

W Polsce możecie mnie spotkać głównie w górach i terenach wyżynnych. 

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

Jestem nieduża, mam krępą budowę. 

W ciągu dnia ukrywam się w norach. 

 
 



Przesłane karty pracy  możesz wydrukować i wkleić do zeszytu. 

Jeżeli nie masz takiej możliwości otrzymasz je po powrocie  

do szkoły. 

Zad. Rozpoznaj i podpisz nazwy płazów żyjących w Polsce. (str.99) 

Płazy OGONIASTE                                                   

          

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

Płazy BEZOGONOWE                                                    

                  

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

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

 

Zad. Uzupełnij zdania. 

 

Przystosowanie żaby do życia  w WODZIE: 

A. ........................   kształt ciała ( brak szyi). 

B. Skóra pokryta .................... zmniejszającym tarcie. 

C. Palce kończyn są spięte błoną ............................. . 

D. Duże .................................... oczy pozwalają obserwować powierzchnię 

bez wynurzania się z wody.  

 

Przystosowanie żaby do życia na  LĄDZIE: 

A. Dobrze umięśnione ..................................   umożliwiające poruszanie się. 

B. .............................. chronią oczy przed wyschnięciem. 

C. Workowate – jeszcze mało wydajne ................................   służą do 

pobierania tlenu z powietrza. Dodatkowym narządem oddechowym jest 

wilgotna, cienka   ........................ . 

 Zad. Podpisz etapy rozwoju żaby. 

                                       



Zad. Wskaż prawidłowe uzupełnienia zdań. (SKREŚL BŁĘDNE) 

1. Płazy są zwierzętami ZMIENNOCIEPLNYMI /STAŁOCIEPLNYMI. 

2. Prowadzą one WODNY/LĄDOWY / WODNO-LĄDOWY tryb życia. 

3. W skórze występuje wiele gruczołów POTOWYCH  /  ŚLUZOWYCH. 

4. Narządem oddechowym dorosłej żaby są  SKRZELA  / PŁUCA 

5. Ich skóra jest CIENKA  /  GRUBA  i  NIEPOZBAWIONA  /  

POZBAWIONA łusek i dlatego stanowi dodatkowy narząd oddechowy. 

6. Większość płazów jest jajorodna. Jaja zawsze składają W WODZIE / 

NA LĄDZIE. 

7. Przechodzą rozwój PROSTY  / ZŁOŻONY (z przeobrażeniem) to zz 

jaj wylegają się larwy nie podobne do osobników dorosłych. 

8. Jaja żaby nazywamy IKRĄ   / SKRZEKIEM. 

9. Larwa  żaby to GĄSIENICA  / KIJANKA. 

10. Kijanka w początkowym stadium rozwoju- oddycha SKRZELAMI  /  

PŁUCAMI  

Zad. Podaj przykłady działań na rzecz OCHRONY PŁAZÓW. (str. 102) 

- ..................................................................  

- ................................................................... 

- ................................................................... 

 

 

 


