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Grupa A Klasa ....................
Imię i nazwisko ...................................

Liczba punktów ...... / 28

Ptaki - ćwiczenia
Skreśl zbędne wyrazy tak, aby zdania zawierały prawdziwe informacje.

Ptaki oddychają za pomocą pęcherzykowatych / rurkowatych płuc, które są połączone
z workami powietrznymi / tlenowymi. Taka budowa układu oddechowego sprawia, że
świeże powietrze przepływa dwukrotnie / trzykrotnie przez płuca. Pozwala to uwolnić
bardzo dużą / małą ilość energii potrzebnej do latania.

(.../4 pkt)

Zaznacz poprawne dokończenie zdania.

Okres godowy ptaków rozpoczyna się
A. lęgami.               B. tokami.               C. tarłem.               D. zapłodnieniem.

(.../1 pkt)

Zaznacz poprawne dokończenie zdania.

Zagniazdowniki to ptaki, które
A. nie budują gniazd.                                C. nie wysiadują jaj.
B. korzystają z gniazd innych ptaków.     D. opuszczają gniazdo tuż po wykluciu.

(.../1 pkt)

Skreśl zbędne wyrazy tak, aby zdania zawierały prawdziwe informacje.

Wszystkie ptaki / Większość ptaków to zwierzęta jajorodne. Występuje u nich zapłodnienie
zewnętrzne / wewnętrzne. Samice składają jaja otoczone wapienną / skórzastą skorupką.
Następnie wysiadują je, dzięki czemu zapewniają im odpowiednią temperaturę /
wilgotność.

(.../4 pkt)

Przyporządkuj elementom jaja ptaków (A–C) opisy wybrane spośród podanych (1–
4). 

A. .......         B. .......         C. .......

A. Żółtko.
B. Wapienna skorupka.
C. Tarczka zarodkowa.

1. Nadaje kształt, pełni funkcję ochronną.
2. Jest to grupa komórek, z których rozwija się organizm.
3. Stanowi źródło wody.
4. Jest bogatym źródłem substancji pokarmowych.

(.../3 pkt)

Przyporządkuj piórom przedstawionym na rysunkach (A–C) odpowiednie nazwy
wybrane spośród podanych (1–4). 

A. .........       B. .........       C. .........

A. B. C.
1. Lotka.

2. Sterówka.

3. Pióro puchowe.

4. Pióro pokrywowe.

(.../3 pkt)
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Zaznacz poprawne dokończenie zdania.

Ptaki są zwierzętami
A. zmiennocieplnymi i jajorodnymi.
B. zmiennocieplnymi i żyworodnymi.
C. stałocieplnymi i jajorodnymi.
D. stałocieplnymi i żyworodnymi.

(.../1 pkt)

Skreśl zbędne wyrazy tak, aby zdania zawierały prawdziwe informacje.

Gruczoł kuprowy znajduje się u nasady ogona / skrzydeł ptaków. Wydziela on substancję,
która służy do nawilżania / natłuszczania piór.

(.../2 pkt)

Zaznacz cechę, która nie wpływa na zdolność ptaków do aktywnego lotu.

A. Kości wypełnione powietrzem.
B. Kończyny przednie przekształcone w skrzydła.
C. Umięśnione kończyny tylne.
D. Ciało pokryte piórami.

(.../1 pkt)

Przyporządkuj rodzajom piór (A–C) właściwe opisy wybrane spośród podanych (1–
4). 

A. .......         B. .......         C. .......

A. Pióra puchowe.
B. Pióra pokrywowe.
C. Lotki.

1. Kierowanie lotem.
2. Ochrona przed utratą ciepła.
3. Nadawanie ciału opływowego kształtu.
4. Tworzenie powierzchni lotnych.

(.../3 pkt)

A. Nasiona zbóż.    B. Rośliny wodne.    C. Małe i średnie ssaki.    D. Nektar kwiatów.

1. ...........       2. ...........       3. ...........

Rozpoznaj na podstawie kształtu
dzioba, czym żywią się ptaki
przedstawione na rysunkach.
Przyporządkuj ptakom (1–3)
odpowiednie rodzaje pożywienia (A–D).

(.../3 pkt)

Wskaż rysunek, na którym
przedstawiono kończynę ptaka
drapieżnego.

(.../1 pkt)

Podaj charakterystyczną cechę kości ptaków, którą
przedstawiono na rysunku. Następnie wyjaśnij, w jaki sposób
wpływa ona na zdolność ptaków do lotu.

(.../1 pkt)


