
Karta pracy – płazy, gady 

 

Zadanie 1. (2 pkt) Większość płazów ginie w krótkim czasie po umieszczeniu w wodzie morskiej. Istnieje 

jednak wyjątek – żaba morska Fejervarya cancrivora, która we krwi zatrzymuje dużą ilość mocznika.  

a) Wyjaśnij, dlaczego płazy innych gatunków giną w wodzie morskiej. W odpowiedzi uwzględnij 

budowę skóry płazów.   

b) Wykaż związek między wysokim stężeniem mocznika we krwi a przystosowaniem żaby Fejervarya 

cancrivora do życia w wodzie morskiej. 

 

Zadanie 2. (3 pkt) Na rysunku przedstawiono budowę zewnętrzną żaby. 

 

a) Podaj dwie – widoczne na rysunku – cechy budowy zewnętrznej żaby, 

które powstały u płazów jako przystosowania do życia na lądzie. 

Uzasadnij odpowiedź. 

b) Opisz, jakie zachowanie żaby chroni ją jednocześnie przed 

przegrzaniem oraz odwodnieniem.  

c) Zaznacz w tabeli znakiem X prawidłowy kierunek przenikania 

przez skórę żaby obu wymienionych substancji (1 i 2) w stosunku do 

ciała żaby, która zanurzona jest w stawie. 
 

Substancja Kierunek przenikania w stosunku do ciała 

żaby 

1. woda □ na zewnątrz / □ do wnętrza 

2. dwutlenek węgla □ na zewnątrz / □ do wnętrza 

 

 

Zadanie 3. (1 pkt)  Tempo procesów fizjologicznych przebiegających u organizmów zmiennocieplnych jest 

w dużej mierze uzależnione od temperatury otoczenia. Zaobserwowano, że jeśli wąż może wybrać sobie 

położenie w stosunku do źródła ciepła, to zbliża się do niego w okresie trawienia, zaś odsuwa się podczas 

głodu.  

Wyjaśnij, co jest przyczyną takiego zachowania się węży podczas trawienia pokarmu, a co w czasie 

długotrwałej głodówki 

 

Zadanie 4. 

Płazy i gady mają wiele wspólnych cech budowy, niektóre gatunki są nawet mylnie klasyfikowane ze 

względu na podobny pokrój ciała. Jednak między przedstawicielami tych gromad  są też poważne różnice 

anatomiczne i fizjologiczne. 

Wypisz dwie cechy, wybierając z poniżej wymienionych, błędnie przypisywane jako wspólne dla 

gadów i płazów. (1p.) 

A. Zmiennocieplność. 

B. Nerka ostateczna jako narząd wydalniczy. 

C. Wspólna komora dla dużego i płucnego obiegu. 

D. Kresomózgowie dominuje nad pozostałymi częściami mózgowia. 

E. Okres larwalny w rozwoju. 

F. Skóra zbudowana z naskórka i skóry właściwej. 

 


