
Test semestralny 

 

Test po zakończeniu II semestru 

klasy szóstej  
 
 
Grupa A 

 

 
 1 Spośród podanych niżej cech wskaż trzy, które najdokładniej charakteryzują wszystkie grupy kręgowców. (0–3 p.) 

A. Mają szkielet wewnętrzny.  

B. Ich narządem oddechowym są płuca.  

C. Oddychają skrzelami lub płucami.  

D. Ich ciało chroni szkielet zewnętrzny.  

E. Są wyłącznie stałocieplne.  

F. Są stałocieplne lub zmiennocieplne.  

G. Wszystkie są zmiennocieplne. 

2Na zdjęciach widoczni są przedstawiciele czterech grup kręgowców. (0–4 p.) 

 
A. B. C. D. 

    

 
Uzupełnij zdania odpowiednimi nazwami zwierząt.  

Kręgowcami stałocieplnymi są __________________________________, ponieważ temperatura ich ciała 

________________________________________________________________________.  

Kręgowcami zmiennocieplnymi są ________________________________, ponieważ temperatura ich ciała 

________________________________________________________________________. 
 
3Oceń prawdziwość informacji dotyczących ryb. Zaznacz P, jeśli stwierdzenie jest prawdziwe, lub F, jeśli jest fałszywe. 

(0–4 p.) 

1. Większość ryb oddycha powietrzem atmosferycznym.  P F 

2. Temperatura ciała ryb zależy od temperatury otoczenia.  P F 

3. Skóra ryb jest pokryta kostnymi tarczkami. P F 

4. Śluz pokrywający ciało ryby zwiększa opór wody podczas pływania.  P F 

 
4Przeanalizuj tabelę zawierającą informacje dotyczące rozmnażania się trzech różnych grup kręgowców.  

Następnie zapisz, którą z grup oznaczono literami A, B i C.(0–3 p.) 

 

Cecha A B C  

Zapłodnienie wewnętrzne zewnętrzne zewnętrzne A. ____________________ 

Forma rozrodu jajorodność jajorodność  jajorodność B. ____________________ 

Występowanie larwy nie tak nie C. ____________________ 

____________________________
____________________________ 

imię i nazwisko 

______________________________________ 

klasa   data 



5Przyporządkuj podanym opisom (A–E) odpowiednie definicje (1

 
A. Mlecz B. Toki 

1. Grupa komórek, z której powstaje nowy organizm ptaka. 
2. Komórki jajowe u płazów.  
3. Biały płyn zawierający plemniki produkowany przez samce ryb. 
4. Okres godowy u ryb.  
5. Czas, w którym ptaki szukają partnera do rozrodu. 
6. Rodzaj zapłodnienia u kręgowców. 

A. ___________ B. _________
 

6Poniżej przedstawiono budowę zewnętrzną żaby.

a) Zapisz, które ze wskazanych cech budowy żaby są przystosowaniem do życia na lądzie. 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

b) Zaznacz poprawne uzupełnienia zdania

Dorosłe żaby prowadzą wymianę gazową przez 

A. skórę i płuca  
B. skrzela 

 
 7Poniżej opisano narządy oddechowe trzech grup kręgowców. 

a) Wskaż, który opis przedstawia płuca ptaka. Wykaż związek między taką budową płuc a przystosowaniem 
ptaków do lotu.  

A. Są zbudowane z milionów drobnych pęcherzyków oplecionych gęstą siecią włosowatych naczyń krwionośnych. 

B. Składają się z cienkich rurek oplecionych gęstą siecią naczyń krwionośnych. Są z nimi połączone duże pęcherze 
worki powietrzne.  

C. Mają cienkie, silnie unaczynione ściany i gąbczastą budowę. Ich wnętrze jest podzielone na liczne komory. 

Płuca ptaka opisano w punkcie____
_________________________________

b) Podaj dwa inne przystosowania ptaków do lotu.

________________________________________________________________________
_____________________________________________________________

 
 
 

E) odpowiednie definicje (1–6). (0–5 p.) 

C. Skrzek D. Tarczka zarodkowa 

1. Grupa komórek, z której powstaje nowy organizm ptaka.  

3. Biały płyn zawierający plemniki produkowany przez samce ryb.  

5. Czas, w którym ptaki szukają partnera do rozrodu.  
 

___________ C. ___________ D. ___________

Poniżej przedstawiono budowę zewnętrzną żaby.(0–3 p.) 

 

a) Zapisz, które ze wskazanych cech budowy żaby są przystosowaniem do życia na lądzie.  

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

b) Zaznacz poprawne uzupełnienia zdania. Wybierz odpowiedzi spośród podanych.  

Dorosłe żaby prowadzą wymianę gazową przez A/ B, a ich larwy – przez A/ B.  

Poniżej opisano narządy oddechowe trzech grup kręgowców. (0–3 p.) 

a) Wskaż, który opis przedstawia płuca ptaka. Wykaż związek między taką budową płuc a przystosowaniem 

A. Są zbudowane z milionów drobnych pęcherzyków oplecionych gęstą siecią włosowatych naczyń krwionośnych. 

rek oplecionych gęstą siecią naczyń krwionośnych. Są z nimi połączone duże pęcherze 

C. Mają cienkie, silnie unaczynione ściany i gąbczastą budowę. Ich wnętrze jest podzielone na liczne komory. 

____. Dzięki takiej budowie _______________________
__________________________________________________

b) Podaj dwa inne przystosowania ptaków do lotu. 

________________________________________________________________________
__________________________________________________

 E. Tarło 

__ E. _________ 

 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

a) Wskaż, który opis przedstawia płuca ptaka. Wykaż związek między taką budową płuc a przystosowaniem  

A. Są zbudowane z milionów drobnych pęcherzyków oplecionych gęstą siecią włosowatych naczyń krwionośnych.  

rek oplecionych gęstą siecią naczyń krwionośnych. Są z nimi połączone duże pęcherze – 

C. Mają cienkie, silnie unaczynione ściany i gąbczastą budowę. Ich wnętrze jest podzielone na liczne komory.  

_________________________________ 
______________________________________.  

________________________________________________________________________
_____________________________________________________________ 



8Nogal brunatny występuje głównie w Australii, gdzie żyje w wilgotnych lasach, zaroślach oraz zaniedbanych ogrodach. 
Ptak ten ma bardzo silne nogi i stopy zakończone mocnymi pazurami. Na piersi nogala pióra pokrywowe są jaśniejsze, na 
pozostałych częściach ciała – ciemnobrunatne. Samica składa jaja w dołku, a następnie przykrywa je zbutwiałymi liśćmi, 
które zapewniają im ciepło. Po wykluciu młode są od razu samodzielne.  

(0–2 p.) 

a) Wskaż poprawną odpowiedź. 

Nogal brunatny jest 

A. ssakiem. B. gadem. C. ptakiem. D. płazem. 

b) Uzupełnij zdanie tak, aby zawierało prawdziwe informacje.  

Pisklęta nogala są samodzielne zaraz po wykluciu, dlatego nazywamy je __________________________. 
 

 9 Wskaż trzy cechy, dzięki którym można zaliczyć poniższe zwierzęta do ssaków.(0–3 p.) 
 

   

1. Wytwarzanie łożyska podczas ciąży.  

2. Gruba skóra pokryta łuskami lub tarczkami.  

3. Obecność pęcherzykowatych płuc.  

4. Występowanie gruczołów mlekowych.  

5. Oczy chronione powiekami. 

 
 10 Podkreśl w podanych zdaniach właściwe określenia tak, aby zawierały prawdziwe informacje. (0–5 p.) 

A. Ciało gadów pokrywa wilgotna / sucha skóra.  

B. Narządem zmysłu ryby informującym o ruchach wody jest pokrywa skrzelowa / linia boczna.  

C. Duże i szerokie zęby trzonowe i przedtrzonowe są charakterystyczne dla ssaków roślinożernych / drapieżnych.  

D. Pióra na ogonie ptaków to sterówki / lotki.  

E. Płetwa u ryb, która tłumi zawirowania wody, to płetwa odbytowa / ogonowa. 

 
 11 Uzupełnij tabelę. Porównaj znaczenie różnych grup zwierząt, wstawiając znak X we właściwych miejscach. (0–5 p.) 

 

Znaczenie Ryby Płazy Gady Ptaki Ssaki 

Biorą udział w zapylaniu kwiatów i rozsiewaniu nasion.       

Są pożywieniem dla człowieka.       

Dostarczają skór i mięsa.       

Regulują liczbę organizmów w przyrodzie.       

Są szkodnikami upraw.       

Mogą stanowić zagrożenie dla człowieka.       

 
 12 Zaproponuj dwa przykłady działań, które mają na celu ochronę kręgowców stałocieplnych.(0–2 p.) 

1. _______________________________________________________________________ 

2. _______________________________________________________________________ 

 
  



Test semestralny 

 

Test po zakończeniu II semestru 

klasy szóstej  
 
 
Grupa B 

 

 
 1 Spośród podanych niżej cech wskaż trzy, które najdokładniej charakteryzują wszystkie grupy kręgowców. (0–3 p.) 

A. Ich narządem oddechowym są płuca. 

B. Mają szkielet wewnętrzny. 

C. Ich ciało chroni szkielet zewnętrzny. 

D. Oddychają skrzelami lub płucami. 

E. Wszystkie są zmiennocieplne. 

F. Są wyłącznie stałocieplne. 

G. Są stałocieplne lub zmiennocieplne. 

2Na zdjęciach widoczni są przedstawiciele czterech grup kręgowców. (0–4 p.) 

 
A. B. C. D. 

 
   

 
Uzupełnij zdania odpowiednimi nazwami zwierząt.  

Kręgowcami stałocieplnymi są __________________________________, ponieważ temperatura ich ciała 

________________________________________________________________________.  

Kręgowcami zmiennocieplnymi są ________________________________, ponieważ temperatura ich ciała 

________________________________________________________________________. 
 
3Oceń prawdziwość informacji dotyczących ryb. Zaznacz P, jeśli stwierdzenie jest prawdziwe, lub F, jeśli jest fałszywe. 

(0–4 p.) 

1. Skóra ryb jest pokryta kostnymi tarczkami. P F 

2. Śluz pokrywający ciało ryby zwiększa opór wody podczas pływania. P F 

3. Większość ryb oddycha powietrzem atmosferycznym. P F 

4. Temperatura ciała ryb zależy od temperatury otoczenia. P F 

 
4Przeanalizuj tabelę zawierającą informacje dotyczące rozmnażania się trzech różnych grup kręgowców.  

Następnie zapisz, którą z grup oznaczono literami A, B i C. (0–3 p.) 

 

Cecha A B C  

Zapłodnienie zewnętrzne zewnętrzne wewnętrzne A. ____________________ 

Forma rozrodu jajorodność jajorodność  jajorodność B. ____________________ 

Występowanie larwy nie tak nie C. ____________________ 

____________________________
____________________________ 

imię i nazwisko 

______________________________________ 

klasa   data 



5Przyporządkuj podanym opisom (A–E) odpowiednie definicje (1

 
A. Skrzek B. Toki 

1. Grupa komórek, z której powstaje nowy organizm ptaka. 
2. Komórki jajowe u płazów.  
3. Biały płyn zawierający plemniki produkowany przez samce ryb. 
4. Okres godowy u ryb.  
5. Czas, w którym ptaki szukają partnera do rozrodu. 
6. Rodzaj zapłodnienia u kręgowców. 

A. ___________ B. _________
 

6  Poniżej przedstawiono budowę zewnętrzną żaby. 

a) Zapisz, które ze wskazanych cech budowy żaby są przystosowaniem do życia 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

b) Zaznacz poprawne uzupełnienia zdania

Dorosłe żaby prowadzą wymianę gazową przez 

A. skrzela 
B. skórę i płuca 

 
 7 Poniżej opisano narządy oddechowe trzech grup kręgowców. 

a) Wskaż, który opis przedstawia płuca ptaka. Wykaż związek między taką budową płuc a przystosowaniem 
ptaków do lotu.  

A. Składają się z cienkich rurek oplecionych gęstą siecią naczyń krwionośnych. Są z nimi połączone duże pęcherze 
worki powietrzne. 

B. Są zbudowane z milionów drobnych pęcherzyków oplecionych gęstą siecią włosowatych naczyń krwionośnych.

C. Mają cienkie, silnie unaczynione ściany i gąbczastą budowę. Ich wnętrze jest podzielone na liczne komory. 

Płuca ptaka opisano w punkcie____
_________________________________

b) Podaj dwa inne przystosowania ptaków do lotu.

________________________________________________________________________
_____________________________________________________________

 
 
 

E) odpowiednie definicje (1–6). (0–5 p.) 

C. Tarczka zarodkowa D. Tarło 

1. Grupa komórek, z której powstaje nowy organizm ptaka.  

3. Biały płyn zawierający plemniki produkowany przez samce ryb.  

5. Czas, w którym ptaki szukają partnera do rozrodu.  
 

___________ C. ___________ D. ___________

Poniżej przedstawiono budowę zewnętrzną żaby. (0–3 p.) 

 

a) Zapisz, które ze wskazanych cech budowy żaby są przystosowaniem do życia w wodzie.  

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

b) Zaznacz poprawne uzupełnienia zdania. Wybierz odpowiedzi spośród podanych.  

Dorosłe żaby prowadzą wymianę gazową przez A/ B, a ich larwy – przez A/ B.  

Poniżej opisano narządy oddechowe trzech grup kręgowców. (0–3 p.) 

a) Wskaż, który opis przedstawia płuca ptaka. Wykaż związek między taką budową płuc a przystosowaniem 

Składają się z cienkich rurek oplecionych gęstą siecią naczyń krwionośnych. Są z nimi połączone duże pęcherze 

Są zbudowane z milionów drobnych pęcherzyków oplecionych gęstą siecią włosowatych naczyń krwionośnych.

C. Mają cienkie, silnie unaczynione ściany i gąbczastą budowę. Ich wnętrze jest podzielone na liczne komory. 

____. Dzięki takiej budowie _______________________
__________________________________________________

b) Podaj dwa inne przystosowania ptaków do lotu. 

________________________________________________________________________
________________________________________________

E. Mlecz 

__ E. _________ 

 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

a) Wskaż, który opis przedstawia płuca ptaka. Wykaż związek między taką budową płuc a przystosowaniem  

Składają się z cienkich rurek oplecionych gęstą siecią naczyń krwionośnych. Są z nimi połączone duże pęcherze – 

Są zbudowane z milionów drobnych pęcherzyków oplecionych gęstą siecią włosowatych naczyń krwionośnych. 

C. Mają cienkie, silnie unaczynione ściany i gąbczastą budowę. Ich wnętrze jest podzielone na liczne komory.  

_________________________________ 
______________________________________.  

________________________________________________________________________
___________________________________________________________ 



8Żwirowiec stepowy występuje w Europie, a na czas zimowy udaje się do Afryki. Żyje na stepach, łąkach i polach 
uprawnych – jednak zawsze w pobliżu wody. Pierś i podbrzusze żwirowca pokrywają jasne pióra pokrywowe. Na 
pozostałych częściach ciała są one oliwkowobrunatne. Samica składa jaja w dołku, a następnie razem z samcem 
wysiaduje je do czasu wyklucia się młodych, którymi oboje rodzice zajmują się przez 5–6 tygodni.  

(0–2 p.) 

a) Wskaż poprawną odpowiedź. 

Żwirowiec stepowy jest 

A. gadem. B. ssakiem. C. płazem. D. ptakiem. 

b) Uzupełnij zdanie tak, aby zawierało prawdziwe informacje.  

Pisklęta żwirowca są samodzielne zaraz po wykluciu, dlatego nazywamy je ________________________. 
 

 9 Wskaż trzy cechy, dzięki którym można zaliczyć poniższe zwierzęta do ssaków. (0–3 p.) 
 

   

1. Gruba skóra pokryta łuskami lub tarczkami. 

2. Występowanie gruczołów mlekowych. 

3. Oczy chronione powiekami. 

4. Wytwarzanie łożyska podczas ciąży. 

5. Obecność pęcherzykowatych płuc. 

 
 10 Podkreśl w podanych zdaniach właściwe określenia tak, aby zawierały prawdziwe informacje. (0–5 p.) 

A. Ciało gadów pokrywa sucha/ wilgotnaskóra.  

B. Narządem zmysłu ryby informującym o ruchach wody jest linia boczna /pokrywa skrzelowa.  

C. Duże i szerokie zęby trzonowe i przedtrzonowe są charakterystyczne dla ssaków drapieżnych/ roślinożernych.  

D. Pióra na ogonie ptaków to lotki /sterówki.  

E. Płetwa u ryb, która tłumi zawirowania wody, to płetwa ogonowa/ odbytowa. 

 
 11 Uzupełnij tabelę. Porównaj znaczenie różnych grup zwierząt, wstawiając znak X we właściwych miejscach. (0–5 p.) 

 

Znaczenie Ryby Płazy Gady Ptaki Ssaki 

Są pożywieniem dla człowieka.       

Biorą udział w zapylaniu kwiatów i rozsiewaniu nasion.       

Regulują liczbę organizmów w przyrodzie.       

Dostarczają skór i mięsa.       

Mogą stanowić zagrożenie dla człowieka.       

Są szkodnikami upraw.       

 
 12 Zaproponuj dwa przykłady działań, które mają na celu ochronę kręgowców zmiennocieplnych.(0–2 p.) 

1. _______________________________________________________________________ 

2. _______________________________________________________________________ 


