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BIOLOGIA  

Temat: Kręgowce stałocieplne - zadania 

Wykonaj w zeszycie poniższe zadania  - sprawdź swoją wiedzę - wykonanych zadań nie 

odsyłaj  

 1   Wskaż trzy cechy, które są przystosowaniem ptaków do lotu.  

dziób zamiast zębów, kości wypełnione powietrzem, palce zaopatrzone w pazury,  

obecność gruczołu kuprowego, kończyny przednie przekształcone w skrzydła 

 
 2   Wykreśl ze zdań niepotrzebne wyrazy tak, aby zawierały prawdziwe informacje.  

Płuca ptaków / ssaków składają się z cienkich rurek oplecionych gęstą siecią naczyń 

krwionośnych. Są one połączone  

z workami powietrznymi / pęcherzykami płucnymi. Dzięki temu podczas wdechu i 

wydechu przepływa przez nie powietrze bogate w tlen / dwutlenek węgla. 

 3   Poniższy rysunek przedstawia budowę jaja ptaka. Wpisz do tabeli nazwy elementów 
budowy jaja (1– 2), a następnie dopasuj do nich odpowiednie funkcje (A–B).  

 

 

   

Element Nazwa Funkcja 

1.   

2.   

   
 

A. Chroni organizm przed urazami, jest źródłem wody oraz innych substancji 
pokarmowych.  

B. Pełni funkcję ochronną oraz zapewnia wymianę gazową między organizmem a 
otoczeniem. 

 
 4   W tabeli wypisano informacje związane z rozmnażaniem i rozwojem kręgowców 

stałocieplnych. Zaznacz literę P, jeśli zdanie dotyczy rozmnażania się ptaków, albo S – jeśli 

dotyczy rozmnażania się ssaków.  

Uwaga: Niektóre stwierdzenia mogą pasować do obu grup.  

1. Zapłodnienie odbywa się wewnątrz organizmu matki.  P S 



2. Wszystkie gatunki tej grupy są jajorodne.  P S 

3. Ich pierwszym pokarmem jest mleko.  P S 

4. Młode rodzą się po okresie nazywanym ciążą.  P S 

5. Okres, w którym te zwierzęta łączą się w pary, nazywamy tokami.  P S 

 
 5   Przeczytaj poniższy opis ptaka, a następnie odpowiedz na pytanie.  

Jego nogi są żółte, mocno umięśnione. Ma czarny, ostry i hakowato zakrzywiony dziób.  

Jaki pokarm pobiera opisywany ptak?  

A. Nektar z dna kwiatów.  

B. Drobne bezkręgowce wygrzebane z gleby.  

C. Mięso niewielkich ssaków, np. zajęcy.  

D. Nasiona zbóż.  

 
 6   Spośród podanych cech wskaż trzy, które występują wyłącznie u ssaków.  

ogon, cztery kończyny, łożysko, włosy, powieki, małżowina uszna. 

 7   Dokończ zdanie. Wybierz odpowiedź A lub B oraz jej uzasadnienie 1 lub 2.  

Na rysunku przedstawiono zęby ssaka  
 

 

A.  mięsożernego, 

ponieważ 

1. 

ma duże i silne kły, 
a zęby 
przedtrzonowe i 
trzonowe mają 
ostre krawędzie.  

B. roślinożernego, 2. 

ma płaskie i 
szerokie zęby 
przedtrzonowe oraz 
trzonowe, a także 
bardzo małe kły.  

 

 8   Podaj dwa przykłady pozytywnego znaczenia ptaków w przyrodzie i dwa przykłady 

negatywnego znaczenia ssaków dla człowieka.  

Pozytywne znaczenie ptaków w przyrodzie: 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Negatywne znaczenie ssaków dla człowieka: 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 



TECHNIKA 

Temat: Elektronika dla początkujących – kondensator cz. 1 
 
Notatka 

1. Kondensator – element elektryczny (elektroniczny), zbudowany z 

dwóch przewodników (okładek) rozdzielonych dielektrykiem (izolatorem). 

2. Pojemność kondensatora – zdolność do gromadzenia ładunków elektrycznych. 

Jednostką pojemności jest farad. 

3. Symbol kondensatora 

a. Niespolaryzowanego  

 

b. Spolaryzowanego  

c. Kondensator zmienny, nastawny  

4. Rodzaje kondensatorów (budowa): 

a. Elektrolityczne 

b. Foliowe 

c. Ceramiczne 

d. powietrzne 

 

Zapoznaj się ze stroną: http://robotykadlapoczatkujacych.pl/lekcja-5-kondensator/ 

 

Nic nie odsyłacie. 

 
PLASTYKA 

Nic nowego – kontynuacja tematu: 

Temat: Wakacje nocą. 

Kochani, jakiś czas temat zadałam Wam pracę o temacie: Bajkowa noc. Dzisiaj zadanie jest 

podobne, ale inną techniką. Pracę wykonujecie farbami plakatowymi – format A3 – blok 

techniczny. 

Poniżej podaje linki - inspiracje. Możecie wykonać  też zupełnie inną pracę, według własnego 

pomysłu.  

https://www.youtube.com/watch?v=1MMDPUTv4xc 

https://www.youtube.com/watch?v=9I11BqNHnS4 

http://robotykadlapoczatkujacych.pl/lekcja-5-kondensator/
https://www.youtube.com/watch?v=1MMDPUTv4xc
https://www.youtube.com/watch?v=9I11BqNHnS4


https://www.youtube.com/watch?v=jzHY6TESR3E 

https://www.youtube.com/watch?v=0cUFI7TgwLA 

https://www.youtube.com/watch?v=J-9Bt70K_tE 

https://www.youtube.com/watch?v=AFa1sBN8imY 

https://www.youtube.com/watch?v=Lh4O4wnKzZY 

https://www.youtube.com/watch?v=AAxnmj_RpaY 

https://www.youtube.com/watch?v=xbpfN4bd7DA 

https://www.youtube.com/watch?v=u8fi7j-NTj0 

https://www.youtube.com/watch?v=vzfhEYhJzOI 

https://www.youtube.com/watch?v=3AThpA9qsDc 
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