
BIOLOGIA KL.6 

Podręcznik wydawnictwa Nowa Era : Puls życia ; 2019 

ROZKŁAD MATERIAŁU - TEMATY 

1. W królestwie zwierząt.  
2. Tkanki zwierzęce: nabłonkowa, mięśniowa i nerwowa . 
3. Tkanki zwierzęce: tkanki łączne. 
4. Parzydełkowce – najprostsze zwierzęta tkankowe.  
5. Płazińce – zwierzęta, które maja płaskie ciało.  
6. Nicienie – zwierzęta, które maja nitkowate ciało.  
7. Pierścienice – zwierzęta, które mają segmentowane ciało.  
8. Cechy stawonogów.  
9. Skorupiaki – skorupiaki, które mają twardy pancerz.  
10. Owady – stawonogi zdolne do lotu.  
11. Pajęczaki – stawonogi, które mają 4 pary odnóży . 
12. Mięczaki zwierzęta, które mają muszle.  
13. Ryby – kręgowce środowisk wodnych.  
14. Przegląd i znaczenie ryb.  
15. Płazy – kręgowce wodno-lądowe.  
16. Przegląd i znaczenie płazów.  
17. Gady – kręgowce, które opanowały ląd . 
18. Przegląd i znaczenie gadów.  
19. Ptaki – kręgowce zdolne do lotu.  
20. Przegląd i znaczenie ptaków. 
21. Ssaki – kręgowce, które karmią młode mlekiem Przegląd i znaczenie ssaków . 

 

ZAGADNIENIA 

Ad 1.  

a. Wymień 3 wspólne cechy organizmów zwierzęcych.  
b. Opisz i naszkicuj budowę komórki zwierzęcej . 
c. Poziomy organizacji od komórki do organizmu zwierzęcego . 
d. Różnice między bezkręgowcami i kręgowcami. 
e. Gąbki zwierzęta inne niż wszystkie.  

WYJAŚNIJ POJĘCIA: organizm cudzożywny, tkanka, kręgowce i bezkręgowce 

Ad.2   

a. Tkanki , które występują u zwierząt.  
b. Tkanki nabłonkowe.  
c. Tkanki mięśniowe.  
d. Tkanka nerwowa.  
e. Tkanki i narządy w laboratorium – hodowla.  

WYJAŚNIJ POJĘCIA: akson, dendryt, impuls nerwowy, komórki gleju. 

Ad.3  

a. Budowa i cecha charakterystyczna tkanek łącznych.  



b. Rodzaje tkanek łącznych.  
c. Tkanka chrzęstna . 
d. Tkanka kostna . 
e. Tkanka tłuszczowa.  
f. Tkanki płynne – trochę inne tkanki łączne . 

WYJAŚNIJ POJĘCIA: substancja międzykomórkowa, krwinki czerwone, krwinki białe, płytki 
krwi 

Ad.4  

a. Gdzie żyją i jak są zbudowane parzydełkowce ? 
b. Polip i meduza – dwie  postacie parzydełkowców.  
c. Charakterystyka parzydełkowców, przedstawiciele: chełbia modra, koral szlachetny, ukwiały. 
d. Rafy koralowe.  
e. Znaczenie parzydełkowców w przyrodzie i dla człowieka . 

WYJAŚNIJ POJĘCIA: otwór gębowy, jama chłonąco-trawiąca, czułki, ramiona, komórki 
parzydełkowe, kolonia organizmów 

Ad5.  

a. Środowisko życia płazińców.  
b. Budowa płazińców.  
c. Przystosowania do pasożytniczego trybu życia.  
d. Tasiemiec uzbrojony.  
e. Rozwój tasiemca, choroba – tasiemczyca.  
f. Znaczenie płazińców w przyrodzie i dla człowieka.  

WYJAŚNIJ POJĘCIA: pasożyt, postać larwalna, żywiciel pośredni, żywiciel ostateczny. 

Ad. 6  

a. Gdzie żyją nicienie?  
b. Wygląd nicieni. 
c. Choroby wywoływane przez nicienie : glistnica, włośnica, owsica. 
d. Znaczenie nicieni w przyrodzie i dla człowieka.  

WYJAŚNIJ POJĘCIA: oskórek,  tworzenie próchnicy 

Ad.7  

a. Gdzie żyją i jak wyglądają pierścienice?  
b. Pierścienice lądowe.  
c. Pierścienice morskie.  
d. Pierścienice wód słodkich.  
e. Znaczenie pierścienic w przyrodzie i dla człowieka.  
f. Ciekawostka: robaki palolo  

WYJAŚNIJ POJĘCIA: segmenty ciała, sztywne szczecinki, pasożyt zewnętrzny 

Ad8.  

a. Gdzie żyją stawonogi ? 
b. Odcinki odnóży połączone stawami.  
c. Ciało podzielone na segmenty.  
d. Ciało pokryte chitynowym oskórkiem.  



e. Oczy stawonogów. 
f.  Grupy zwierząt należących do stawonogów: skorupiaki, owady i pajęczaki. 

WYJAŚNIJ POJĘCIA: stawy, chityna – chitynowy oskórek, oczy proste i oczy złożone, linienie 

Ad9.  

a. Gdzie żyją i jak wyglądają skorupiaki. 
b. Budowa raka.  
c. Przedstawiciele: langusty, homary, krewetki, rozwielitki, kryle i pąkle.  
d. Znaczenie skorupiaków w przyrodzie i dla człowieka.  
e. Polskie raki – co im grozi?   

WYJAŚNIJ POJĘCIA: chitynowy pancerz, głowotułów, odwłok, czułki, odnóża kroczne 

Ad.10.  

a. Gdzie żyją i jak wyglądają owady?  
b. Jak odżywiają się owady? 
c. Budowa pasikonika zielonego.  
d. Odnóża owadów. 
e. Gatunki motyli. 
f. Gatunki motyli: paź królowej, modraszek ikar, rusałka pawik, listkowiec cytrynek, rusałka 

admirał, bielinek kapustnik. 
g. Znaczenie owadów w przyrodzie i dla człowieka.  
h. Przeobrażenie zupełne i niezupełne w rozwoju owadów.  

WYJAŚNIJ POJĘCIA: skrzydła owadów, element sieci pokarmowych, kokon, gąsienica 

Ad. 11  

a. Gdzie żyją i jak wyglądają pajęczaki. 
b. Budowa tygrzyka paskowanego.  
c. Przedstawiciele pajęczaków: skorpiony, świerzbowce, kosarze, kleszcze. 
d. Jak odżywiają się pająki? 
e. Znaczenie pajęczaków w przyrodzie i dla człowieka. 

WYJAŚNIJ POJĘCIA: szczękoczułki, nogogłaszczki  

Ad.12  

a. Gdzie żyją i jak wyglądają mięczaki?  
b. Ślimaki.  
c. Budowa winniczka.  
d. Przedstawiciele ślimaków: pomrów błękitny, stożek, wstężyk gajowy, świdrzyk lśniący, 

bursztynka pospolita, zatoczek rogowy, błotniarka stawowa, żyworódka pospolita.  
e. Małże. 
f. Budowa racicznicy zmiennej.  
g. Przedstawiciele małży: przegrzebek, skójka perłorodna, małgiew piaskołaz, sercówka jadalna, 

omułek jadalny, rogowiec bałtycki . 
h. Głowonogi.  
i. Budowa ośmiornicy pospolitej. 
j. Przedstawiciele: kałamarnice, mątwy.  
k. Znaczenie mięczaków w przyrodzie  i dla człowieka.  



WYJAŚNIJ POJĘCIA: głowa, noga, worek trzewiowy, muszla, tarka, syfon wpustowy i 
wypustowy, przyssawki, lejek, ramiona, perły 

Ad. 13.  

a. Gdzie żyją ryby?  
b. Budowa okonia europejskiego. 
c. Jak oddychają ryby?  
d. Rozmnażanie i rozwój ryb.  
e. Wędrówki ryb.  

WYJAŚNIJ POJĘCIA: zwierzęta zmiennocieplne, płetwy, skrzela, linia boczna, tarło, ikra, 
zapłodnienie zewnętrzne 

Ad.14  

a. Różne kształty ciała ryb.  
b. W świecie ryb – odżywianie.  
c. Przedstawiciele: rekiny- żarłacz biały  i rekin wielorybi, żaglica, skorpena, pensetnik dwuoki, 

ptaszor(ryba latająca), makrela.  
d. Znaczenie ryb w przyrodzie i dla człowieka . 
e. Główne zagrożenia i sposoby ochrony ryb.  
f. Ryby w Bałtyku.  

WYJAŚNIJ POJĘCIA: plankton , ryby dwuśrodowiskowe 

Ad.15.  

a. Gdzie żyją płazy? 
b. Budowa i przystosowanie płazów do życia np. żaba moczarowa.  
c. Jak oddychają płazy?  
d. Rozmnazanie się i rozwój płazów na przykładzie żaby trawnej.  
e. Opieka nad potomstwem u niektórych płazów. 

WYJAŚNIJ POJĘCIA: odrętwienie zimowe, błona pławna, powieki, gatunek jajorodny, rozwój 
złożony, skrzek, kijanki 

Ad. 16  

a. Różnice w budowie płazów : płazy ogoniaste, bezogonowe i beznogie. 
b. Płazy żyjące w Polsce: Traszka grzebieniasta, salamandra plamista, żaby, kumaki, ropuchy, 

rzekotka, grzebiuszka ziemna. 
c. Czy w walce ze szkodnikami należy stosować metody biologiczne?  
d. Znaczenie płazów w przyrodzie i dla człowieka.  
e. Główne zagrożenia i sposoby ochrony płazów.  

WYJAŚNIJ POJĘCIA: biologiczne metody zwalczania szkodników, ochrona gatunkowa, 
wskaźnik stanu czystości wód 

Ad 17. 

a. Gdzie żyją gady? ( zmiennocieplność) 
b. Budowa i przystosowanie gadów do życia na lądzie  np. jaszczurka zwinka . 
c. Jak oddychają gady?  
d. Rozmnażanie się i rozwój gadów. 
e. Do czego służą błony płodowe?  



WYJAŚNIJ POJĘCIA: rogowe łuski i tarczki, pazury, gąbczaste płuca, zapłodnienie wewnętrzne, 
jajorodne, błony płodowe 

Ad 18.  

a. Gady to : jaszczurki, krokodyle, węże i żółwie.  
b. Gady żyjące w Polsce : wąż Eskulapa, żmija zygzakowata, gniewosz plamisty, zaskroniec 

zwyczajny, jaszczurka żyworodna i zwinka, padalec zwyczajny, żółw błotny.  
c. Znaczenie gadów w przyrodzie i dla człowieka. 
d. Zagrożenia i sposoby ochrony gadów.  

WYJAŚNIJ POJĘCIA: węże jadowite 

Ad. 19.  

a. Gdzie żyją ptaki? ( znaczenie stałocieplności)  
b. Budowa i przystosowanie ptaków do lotu – sójka zwyczajna.  
c. Budowa i rodzaje piór.  
d. Jak oddychają ptaki.  
e. Rozmnażanie się i rozwój  ptaków. 
f. Opieka ptaków nad potomstwem.  
g. Jak są zbudowane jaja ptaków? 
h. Wędrówki ptaków – dokąd odlatują bociany?  

WYJAŚNIJ POJĘCIA : stałocieplność, skrzydła ptaków, pióra – chorągiewka, dutka, stosina, 
rurkowate płuca i worki powietrzne, gniazdowniki i zagniazdowniki  

Ad. 20  

a. Dlaczego ptaki różnią się wyglądem?  
b. Różne sposoby odżywiania się i różne dzioby. 
c. Ptaki krukowate: kruk zwyczajny, gawron zwyczajny, wrona siwa, sroka zwyczajna, kawka 

zwyczajna, sójka zwyczajna.  
d. Znaczenie ptaków w przyrodzie i dla człowieka.  
e. Co zagraża ptakom i jak je chronić?  

 WYJAŚNIJ POJĘCIA………. 

Ad. 21  

a. Gdzie żyją ssaki?  
b. Budowa ssaków – ryś europejski.  
c. Funkcje skóry ssaków. 
d. Jak oddychają ssaki? 
e. Rozmnażanie się i rozwój ssaków.  
f. Opieka ssaków nad potomstwem. 
g. Ssaki, które składają jaja. 

WYJAŚNIJ POJĘCIA: sen zimowy, włosy, pazury, paznokcie, kopyta i rogi. pęcherzykowate płuca,  ssaki 
żyworodne i jajorodne, łożysko, karmienie mlekiem 

h. Zróżnicowana budowa ssaków np. : ssaki żyjące w wodzie, ssaki aktywnie latające, ssaki 
żyjące pod ziemią, ssaki szybko biegające, ssaki nadrzewne.  

i. Gatunki małych ssaków drapieżnych np.: kuna leśna, tchórz zwyczajny, norka amerykańska, 
gronostaj europejski, łasica pospolita, wydra europejska . 



j. Odżywianie się ssaków – przystosowania. 
k. Zęby ssaków . 
l. Znaczenie ssaków w przyrodzie i dla człowieka. 
m. Główne zagrożenia i sposoby ochrony ssaków.  
n. Rekordziści wśród ssaków Polski.  

WYJAŚNIJ POJĘCIA: zęby ssaków: siekacze, kły, przedtrzonowe i trzonowe 

 

 
 

 

 

 


