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Temat: Życie w jeziorze – ćwiczenia       04. 05.2020 r. 

Uwaga! 

Uczniowie, którzy nie mają możliwości wydrukowania zadań przepisują poprawne odpowiedzi do 

zeszytu! 

 

Zadanie 1  

Każdą strefę życia w jeziorze zamieszkują charakterystyczne gatunki roślin. Wskaż zestaw 

zawierający wyłącznie rośliny całkowicie zanurzone w wodzie i zaznacz X przy wybranej 

odpowiedzi:  

A. grążel żółty, tatarak zwyczajny, moczarka kanadyjska  

B. pałka szerokolistna, rzęsa wodna, rogatek sztywny  

C. glony, moczarka kanadyjska, rogatek sztywny  

D. grzybień biały, żabiściek pływający, trzcina pospolita 

 

Zadanie 2  

Niektóre ptaki związane są ze środowiskiem wodnym. Przyjrzyj się uważnie rysunkom  

i napisz po dwa przystosowania kaczki krzyżówki i czapli siwej do życia  w tym środowisku: 

 

A. kaczka krzyżówka    B. czapla siwa 

A. kaczka krzyżówka 

1. …………………………………………………………………………………………………. 

2. ………………………………………………………………………………………………….. 

B. czapla siwa 

1. …………………………………………………………………………………………………. 

2. ………………………………………………………………………………………………….. 

Zadanie 3 

Płazy to organizmy dwóch środowisk. Spośród podanych cech w budowie zewnętrznej 

podkreśl te, które umożliwiają im życie na lądzie:  
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błona pławna między palcami, śluz, silne kończyny tylne, oczy z powiekami, otwory nosowe 

zamykane klapkami, opływowy kształt ciała,  trójkątna głowa  sztywno połączona z tułowiem, długi 

lepki język. 

 

Zadanie 4 

Rozpoznaj zwierzę przedstawione na rysunku, podaj jego nazwę, a następnie napisz trzy 

przystosowania tego zwierzęcia do życia w wodzie: 

 

Zwierzę: 

………………………………………… 

A. ……………………………….. 

B. ……………………………….. 

C. ……………………………….. 

http://staw.bieleccy.com.pl/str5_wydra.html 

 

Zadanie 5 /dla chętnych/ 

Rysunek przedstawia grzybienia białego – roślinę wodną oraz przekrój przez jej łodygę. Na 

podstawie rysunku wymień dwa przystosowania grzybienia białego do życia w wodzie.   

 

A. ………………………………………………………… 

B. … …………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Grzybienie_bia%C5%82e 
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Zadanie 6 /dla chętnych/ 

Ryby to zwierzęta związane ze środowiskiem wodnym. Rozpoznaj zaznaczone  na rysunku 

elementy budowy zewnętrznej i określ  ich funkcje, wpisując właściwy numer 

 

 

 

Zadanie 7 /dla chętnych/ 

Wskaż cechy charakterystyczne dla podanych grup kręgowców dotyczące ich przystosowań 

do środowiska, w jakim żyją.  

Wpisz w prostokąty odpowiednie cyfry oznaczające określone cechy: 1. pokrycie ciała piórami 2. 

pokrycie ciała śluzem i łuskami 3. wypełnienie niektórych kości powietrzem 4. pokrycie ciała 

włosami lub sierścią 5. błona pławna między palcami 6. zęby jadowe lub silne mięśnie ułatwiające 

zdobycie pożywienia 7. karmienie młodych mlekiem matki 8. skóra naga z licznymi gruczołami 

śluzowymi ułatwiająca wymianę gazową 9. skóra sucha pokryta łuskami, płytkami rogowymi lub 

pancerzem 10. skrzela służące do oddychania. 
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Podpowiedzi 

Zadanie 1  

C. glony, moczarka kanadyjska, rogatek sztywny 

Zadanie 2  

Czapla siwa:  

1. długie nogi  

2. długi i cienki dziób  

Kaczka krzyżówka:  

1. palce kończyn spięte błoną pławną  

2. szeroki, płaski dziób 

Zadanie 3  

śluz, silne kończyny tylne, oczy z powiekami, długi lepki język. 

Zadanie 4 

Wydra  

Cechy: 1. wydłużony kształt ciała  

          2. błona pławna między palcami  

          3. krótka, gładka sierść  lub  długi, ostro zakończony ogon.   

Zadanie 5 

A – komory powietrzne w łodydze  

B – szerokie blaszki liściowe,  lub  wiotkie i  giętkie łodygi. 

Zadanie 6  

Odbiera wrażenia informujące o ruchach wody - 2  

Zmniejsza opór wody w czasie pływania  - 3  

Jest głównym organem napędowym - 1 

Zadanie 7 

Ryby: 2 i 10 

Płazy 5 i 8 

Gady 6 i 9  

Ptaki 1 i 3  

Ssaki 4 i 7. 

 

 

 

 

 

 

 

Zadania przygotowano na podstawie: 

Anna Zdunek – Sokołowska, Zadania konkursowe z przyrody dla klasy 4-6 Warszawa, kwiecień 

2009. 

Anna Zdunek – Sokołowska, Zadania konkursowe z przyrody dla klasy 4-6, Warszawa, kwiecień 

2010. 
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Temat: Warunki życia na lądzie        06. 05.2020 r.  

Cel lekcji:  

 Poznajemy warunki życia na lądzie. 

1. Przeczytajcie uważnie lekcję w podręczniku od strony 177.  

2. Starannie przepiszcie poniższe informacje do zeszytu. 

Czynniki które wpływają na życie na lądzie to: woda, światło, temperatura, podłoże, 

rodzaj gleby, ilość tlenu. Na lądzie panują bardzo zmienne warunki życia a organizmy 

są do nich odpowiednio przystosowane. 

3. Obejrzyj film Jak zwierzęta przystosowują się do otoczenia? 

https://www.youtube.com/watch?v=7DG1OQMvPbw 

4. W zeszycie ćwiczeń wykonaj zadanie 1,  2 ze str.108.  Uczniowie, którzy nie mają 

ćwiczeniówek wykonują dwa dowolne zadana z podręcznika do zeszytu. 


