
Karta pracy – ptaki, ssaki 

 

Zadanie 1. (1 pkt)  Poniżej przedstawiono wybrane cechy budowy i fizjologii ptaków.  

A. W szkielecie większości występują kości pneumatyczne – wypełnione powietrzem.  

B. Pas barkowy składa się z trzech par kości: kruczej, łopatki i obojczyka.  

C. Płuca są rureczkowate (kapilarne) o dużej powierzchni wymiany gazowej. 

 D. Mózgowie odznacza się dobrze rozwiniętym kresomózgowiem i móżdżkiem.  

E. Jaja charakteryzują się dużą ilością żółtka i mocną skorupką. 

 F. Serce jest czterodziałowe zbudowane z dwóch przedsionków i dwóch komór.  

G. Podczas rozwoju zarodka wykształcane są błony płodowe: owodnia, omocznia, kosmówka.  

H. W układzie wydalniczym brak pęcherza moczowego.  

I. Mają wysokie tempo przemian metabolicznych.  

Spośród wymienionych cech wybierz i zapisz oznaczenia literowe  trzech, które są wspólne dla ptaków 

i gadów ....................................................................  

 

Zadanie 2. (2 pkt)  Cechą budowy szkieletu ptaka jest obecność grzebienia na mostku. Na drodze ewolucji 

niektóre z ptaków grzebień ten wtórnie utraciły. Na rysunkach przedstawiono przykłady różnych ptaków:  

A – kazuar, B – pingwin, C – myszołów.      Uwaga: nie zachowano proporcji wielkości ptaków. 

 

Podaj, które z przedstawionych ptaków mają 

grzebień na mostku i jaką rolę odgrywa ta 

struktura w sposobie poruszania się każdego z 

nich. 

 

 

 

 

Zadanie 3. (1 pkt) „Kiwi brunatny (Apteryx australis) jest narodowym ptakiem Nowej Zelandii. Jest 

największym przedstawicielem rodziny kiwi (Apterygidae). Budowa jest dość krępa; gruba szyja, brak 

ogona, dziób długi, giętki z otworami nosowymi na końcu. Ma słabo wykształcony zmysł wzroku, natomiast 

dobrze rozwinięty zmysł słuchu i węchu. Samice są większe od samców i mają znacznie dłuższe dzioby. 

Kiwi brunatny prowadzi nocny tryb życia. Zamieszkuje gęste lasy o wilgotnym podłożu”.  

 Na podstawie powyższego tekstu podaj trzy cechy kiwi brunatnego nietypowe dla reszty ptaków. 

 

Zadanie 4. (2 pkt) Na rysunku przedstawiono dziobaka i kolczatkę, które należą do ssaków. 

 
a) Podaj nazwę kontynentu, na którym żyją dziobak i kolczatka.  

b) Podaj jedną cechę występującą u dziobaka i kolczatki, która odróżnia te zwierzęta od wszystkich 

pozostałych ssaków. 

 


