
30 PYTAŃ, biologia, klasa 6 SP 

1. Tkanki zwierzęce: nabłonkowa, mięśniowa. 
2. Tkanki zwierzęce: tkanki łączne.  
3. Tkanka nerwowa. Komórka nerwowa.  
4. Tkanki i narządy w laboratorium – hodowla. Znaczenie w medycynie. 
5. Charakterystyka parzydełkowców. Polip i meduza – dwie postacie parzydełkowców.  
6. Rafy koralowe – organizmy, które je tworzą, znaczenie w przyrodzie, zagrożenia.  
7. Tasiemiec uzbrojony. Rozwój tasiemca, choroba – tasiemczyca.  
8. Gdzie żyją nicienie? Wygląd nicieni. Znaczenie nicieni w przyrodzie i dla człowieka.  
9. Pierścienice lądowe. Pierścienice morskie. Pierścienice wód słodkich.  
10. Budowa ciała stawonogów. Oczy stawonogów. 
11. Znaczenie skorupiaków w przyrodzie i dla człowieka. Polskie raki – co im grozi?   
12. Gdzie żyją i jak wyglądają owady? Jak odżywiają się owady? 
13. Przedstawiciele pajęczaków: skorpiony, świerzbowce, kosarze, kleszcze. 

Jak odżywiają się pająki? 
14. Budowa winniczka, racicznicy zmiennej. Porównaj.  
15. Głowonogi. Budowa ośmiornicy pospolitej. 
16. Jak oddychają ryby? Rozmnażanie i rozwój ryb. 
17. Znaczenie ryb w przyrodzie i dla człowieka. Główne zagrożenia i sposoby ochrony ryb.  
18. Jak oddychają płazy? Rozmnażanie się i rozwój płazów na przykładzie żaby trawnej.  
19. Znaczenie płazów w przyrodzie i dla człowieka. Główne zagrożenia i sposoby ochrony płazów. 
20. Budowa i przystosowanie gadów do życia na lądzie np. jaszczurka zwinka.  
21. Jak oddychają gady? Rozmnażanie się i rozwój gadów. 
22. Znaczenie gadów w przyrodzie i dla człowieka. 
23. Zagrożenia i sposoby ochrony gadów.  
24. Budowa i przystosowanie ptaków do lotu – sójka zwyczajna. Budowa i rodzaje piór. Jak 

oddychają ptaki? 
25. Rozmnażanie się i rozwój ptaków. Opieka ptaków nad potomstwem. 
26. Gdzie żyją ssaki? Budowa ssaków – ryś europejski. Funkcje skóry ssaków. 
27. Rozmnażanie się i rozwój ssaków. Opieka ssaków nad potomstwem. Ssaki, które składają 

jaja.  
28. Odżywianie się ssaków – przystosowania. Zęby ssaków. 
29. Znaczenie ssaków w przyrodzie i dla człowieka. Główne zagrożenia i sposoby ochrony 

ssaków.  
30. Zróżnicowana budowa ssaków np.: ssaki żyjące w wodzie, ssaki aktywnie latające, ssaki 

żyjące pod ziemią, ssaki szybko biegające, ssaki nadrzewne. 

 

 

 

 

 


