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Grupa A Klasa ....................
Imię i nazwisko ...................................

Liczba punktów ...... / 25

Zaznacz podpunkt, w którym poprawnie wymieniono cechy większości ryb.

A. Jajorodność, zmiennocieplność.
B. Żyworodność, zmiennocieplność.
C. Jajorodność, stałocieplność.
D. Żyworodność, stałocieplność.

(.../1 pkt)

Wymień cztery przystosowania ryb do życia w wodzie. (.../4 pkt)

Podpisz płetwy, które oznaczono na rysunku
numerami 1–4.

(.../4 pkt)

Zaproponuj sposoby ochrony ryb przed zagrożeniami wymienionymi w tabeli. 

 

Zagrożenie Sposób ochrony

Zanieczyszczenie wód

Odławianie zbyt dużej ilości ryb

(.../2 pkt)

Zaznacz poprawne dokończenie zdania.

Płazy to zwierzęta
A. jajorodne i zmiennocieplne, w których rozwoju występuje postać larwalna.
B. jajorodne i stałocieplne, w których rozwoju nie występuje postać larwalna.
C. żyworodne i zmiennocieplne, w których rozwoju nie występuje postać larwalna.
D. żyworodne i stałocieplne, w których rozwoju występuje postać larwalna.

(.../1 pkt)

Podkreśl nazwy płazów ogonowych.

grzebiuszka ziemna, salamandra plamista, kumak nizinny, traszka grzebieniasta

(.../2 pkt)
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W tabeli porównano wybrane cechy płazów i gadów.

Wpisz we właściwych komórkach określenia wybrane spośród podanych w tabeli.
Uwaga: niektóre cechy mogą występować zarówno u płazów, jak i u gadów.

Cecha Płazy Gady

Środowisko życia
(woda / ląd)

Narząd wymiany gazowej
(płuca / skóra)

Rodzaj zapłodnienia
(zewnętrzne / wewnętrzne)

Miejsce składania jaj
(woda / ląd)

Występowanie larwy w rozwoju
(tak / nie)

(.../5 pkt)

Podaj trzy przystosowania jaszczurki żyworodnej do życia na lądzie. (.../3 pkt)

Zaznacz nazwę gatunku, którego dotyczy poniższy opis.

Ten gad występuje w Polsce. Nie składa jaj, ale rodzi żywe potomstwo.
A. Jaszczurka zwinka.
B. Jaszczurka żyworodna.
C. Gniewosz plamisty.
D. Żółw błotny.

(.../1 pkt)

Podaj dwa powody zmniejszania się liczebności gadów. (.../2 pkt)
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Grupa B Klasa ....................
Imię i nazwisko ...................................

Liczba punktów ...... / 25

Zaznacz podpunkt, w którym poprawnie wymieniono cechy większości ryb.

A. Jajorodność, stałocieplność.
B. Żyworodność, stałocieplność.
C. Jajorodność, zmiennocieplność.
D. Żyworodność, zmiennocieplność.

(.../1 pkt)

Wymień cztery przystosowania ryb do życia w wodzie. (.../4 pkt)

Podpisz płetwy, które oznaczono na rysunku
numerami 1–4.

(.../4 pkt)

Zaproponuj sposoby ochrony ryb przed zagrożeniami wymienionymi w tabeli. 

 

Zagrożenie Sposób ochrony

Zanieczyszczenie wód

Odławianie zbyt dużej ilości ryb

(.../2 pkt)

Zaznacz poprawne dokończenie zdania.

Płazy to zwierzęta
A. jajorodne i stałocieplne, w których rozwoju nie występuje postać larwalna.
B. jajorodne i zmiennocieplne, w których rozwoju występuje postać larwalna.
C. żyworodne i stałocieplne, w których rozwoju występuje postać larwalna.
D. żyworodne i zmiennocieplne, w których rozwoju nie występuje postać larwalna.

(.../1 pkt)

Podkreśl nazwy płazów ogonowych.

traszka grzebieniasta, salamandra plamista, grzebiuszka ziemna, kumak nizinny

(.../2 pkt)
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W tabeli porównano wybrane cechy płazów i gadów.

Wpisz we właściwych komórkach określenia wybrane spośród podanych w tabeli.
Uwaga: niektóre cechy mogą występować zarówno u płazów, jak i u gadów.

Cecha Płazy Gady

Środowisko życia
(woda / ląd)

Narząd wymiany gazowej
(płuca / skóra)

Rodzaj zapłodnienia
(zewnętrzne / wewnętrzne)

Miejsce składania jaj
(woda / ląd)

Występowanie larwy w rozwoju (tak /
nie)

(.../5 pkt)

Podaj trzy przystosowania jaszczurki zwinki do życia na lądzie. (.../3 pkt)

Zaznacz nazwę gatunku, którego dotyczy poniższy opis.

Ten gad występuje w Polsce. Nie składa jaj, ale rodzi żywe potomstwo.
A. Jaszczurka żyworodna.
B. Jaszczurka zwinka.
C. Żółw błotny.
D. Gniewosz plamisty.

(.../1 pkt)

Podaj dwa powody zmniejszania się liczebności gadów. (.../2 pkt)


