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Zad.1 Krokodyle:

Kajman karzełkowaty                                         



Zad.1.Zółw-ie

Papusaki Grecki



Zad.1.Jaszczurki

Legwan fidżijski Agama brodata



Zad.1.Węże

Boa psiogłowy Anakonda żólta



Zad.1.Węże

Boa dusiciel Lancetogłów mleczny



Zad.2

 1.Kończyny umożliwiające sprawne poruszanie się po lądzie; u płazów bezogonowych silnie umięśnione kończyny tylne (dłuższe od

przednich) przystosowane do wykonywania skoków.

 2. Głowa połączona ruchomo z tułowiem, dzięki obecności dwóch kłykci potylicznych w czaszce.

 3. Narząd oddechowy w postaci płuc, które umożliwiają oddychanie tlenem atmosferycznym.

 4. Ciało pokryte śluzem, który na lądzie chroni przed wyschnięciem.

 5. Oczy osłonięte powiekami, które chronią je przed wyschnięciem.

 6. Dobrze wykształcony narząd słuchu (obecność ucha środkowego ze strzemiączkiem), który jest ważnym zmysłem szczególnie u płazów 

bezogonowych (odgrywa rolę w czasie godów).

 7. Dwa obiegi krwi, dzięki którym krew szybciej krąży, a tlen jest sprawnie rozprowadzany po całym ciele. 

 Przystosowanie płazów do życia w wodzie:

 1. Opływowy kształt ciała, który ułatwia poruszanie się w wodzie.

 2. Ciało pokryte śluzem, który zmniejsza tarcie.

 3. Palce kończyn tylnych spięte błoną pławną co ułatwia pływanie.

 4. Silnie ukrwiona, wilgotna skóra i cienki naskórek, które umożliwiają (częściową) wymianę gazową przez skórę.

 5. Zapłodnienie zewnętrzne jaj składanych w wodzie.

 6. Rozwój złożony z kijanką przystosowaną do żyjącą w wodzie.

 7. Obecność skrzeli i ogona u kijanki i niektórych gatunków dorosłych płazów (ogoniastych).

 8. Położenie oczu i nozdrzy po grzbietowej stronie głowy, co umożliwia obserwację otoczenia i przeprowadzanie wymiany gazowej, gdy 

reszta ciała jest zanurzona w wodzie.

 9. Mocz będący głównie roztworem mocznika i amoniaku.



 skora sucha, pozbawiona gruczolow sluzowych, pokryta luskami

rogowymi lub plytkami kostnymi; - oddychaja pofaldowanymi

plucami; - sa zdolne do rozwoju na ladzie, wytworzyly jaja otoczone 
skorzasta lub wapienna oslonka, a w jaju zarodek wytwarza 

chroniace go blony plodowe.Gady wystepuja na ladzie, niektore

wtornie przystosowaly sie do zycia w wodzie.

 Przystosowania do zycia na ladzie:

 - skora sucha, pozbawiona gruczolow sluzowych, pokryta luskami

rogowymi lub plytkami kostnymi;

 - oddychaja pofaldowanymi plucami;

 - sa zdolne do rozwoju na ladzie, wytworzyly jaja otoczone skorzasta
lub wapienna oslonka, a w jaju zarodek wytwarza chroniace go 

blony płodowe

 Organizmy wytwarzajace blony plodowe to owodniowce. Naleza

do nich gady, ptaki i ssaki. Wszystkie gady rozmnazaja sie na ladzie, 
rowniez te, ktore zyja w wodach wychodza na lad, aby tu zlozyc

jaja.

Zad.3.



Cykl rozwojowy żabyZad.4



 Rodzaje błon płodowych to:

- owodnia,

- pęcherzyk żółtkowy,

- omocznia,

- kosmówka,

Funkcje owodni:

- umożliwia swobodne poruszanie się płodu,

- ochrania zarodek przed możliwymi uszkodzeniami oraz łagodzi ewentualne 

wstrząsy,

Funkcje pęcherzyka żółtkowego:

- odżywia zarodek,

- produkuje krwinki oraz stanowi miejsce rozwoju naczyń krwionośnych,

Funkcje omoczni:

- magazynuje nieprzydatne dla płodu substancje,

- u ssaków pewna jej część wchodzi w skład pępowiny,

Funkcje kosmówki:

- stanowi podstawę z której tworzy się łożysko(---> wykształca się z kosmówki i 

błony śluzowej macicy),

- u gadów stanowi podstawy rozwoju naczyń krwionośnych,

Zad.5



Zad.6
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