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KARTA PRACY nr 5  – 15 .04.2020r./ klasy 6 b,c,d 

  

Witam Was serdecznie po Świętach!  

 

Dziękuję tym uczniom, którzy terminowo przysłali kartę pracy nr 4 o płazach , a 

tych, którzy tego jeszcze nie zrobili, proszę o jak najszybsze ich odesłanie! 

 

 
Dzisiejszą kartę wydrukuj i uzupełnij lub przepisz do zeszytu.   

 

 

Na podstawie podręcznika str.97 – 102  wykonaj następujące zadania: 

 

Temat: Przegląd i znaczenie płazów 
 

I. Podział płazów – uzupełnij schemat – zapisz pod schematem w 

podpunktach cechy poszczególnych grup, a pod cechami przykłady 

gatunków, które znajdziesz w podręczniku. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

      OGONIASTE 
      BEZOGONOWE       BEZNOGIE 

      PŁAZY 
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II.  

Na podstawie mapki na stronie 97 i atlasu geograficznego ustal, w jakich 

państwach możemy spotkać przedstawiciela płazów beznogich – marszczelca 

pierścieniowego ? Podaj przynajmniej 6 państw… 

 …………………………………………… 

 ………………………………………….. 

 …………………………………………… 

 ………………………………………….. 

 ……………………………………………. 

 …………………………………………… 

 

II. Uzupełnij zdania  

 

 W Polsce żyje ………………………………  (ile?)  gatunków płazów 

bezogonowych i …………………………. (ile?)  ogoniastych. 

 Dorosłe płazy są ………………………………………………… (sposób odżywiania) i 

zjadają głównie…………………………………………………………………………………(wymień). 

 Największy płaz ogoniasty w Polsce to ………………………………………………….. 

 Płaz, który w ciągu dnia ukrywa się w wykopanych przez siebie 

norach to…………………………………………………………………………………………………………. 

 Płaz żyjący na drzewach i  krzewach, który znajduje się na okładce 

Waszego podręcznika do biologii  to ………………………………………………….... 

 Płaz, który na brzusznej stronie ciała ma pomarańczowe lub żółte 

plamy to…………………………………………………………………………………. 

 

III. Czym różni się ropuch od żaby ??? Podaj 3 różnice… 

 

 

 

 

 

 

IV. Jakie jest znaczenie płazów w przyrodzie i dla człowieka? (podaj 6 punktów) 

 

a/………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

b/……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

c/………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

d/……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

e/………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

f/………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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Pamiętaj!!! 

WSZYSTKIE PŁAZY W POLSCE SĄ OBJĘTE OCHRONĄ  GATUNKOWĄ!!! 

 

Niestety naukowcy odnotowują spadek liczebności tych zwierząt  

 

Jakie są tego powody ??? 

 

V. Wymień jakie są główne zagrożenia dla płazów w Polsce? 

 

 ……………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………………………. 

 

VI. Jak możemy zapobiegać rozjeżdżaniu płazów w czasie ich godów? 

 

 …………………………………………………………………………………………………. 

 ………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

Wykonaj ćwiczenia z zeszytu ćwiczeń: str.77 -79.  

 

 

Tym razem nie odsyłaj mi karty pracy, (jeśli wydrukowałeś – zachowaj w teczce 

lub wklej do zeszytu) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

W razie pytań czy wątpliwości możecie napisać na adres kczajkowska17@gmail.com lub szukajcie 

mnie na Messenger  

 

mailto:kczajkowska17@gmail.com

