
PRZYRODNICZA LIGA WIEDZY 
 

Zadanie nr 4    BIOLOGIA – KLASA 6 
 

TEMAT:     Płazy Polski 
 

Zadanie: Wykonanie plakatu przedstawiającego wybrany gatunek płaza  
występującego w Polsce 

 

Potrzebne materiały: 

 kolorowa kartka z bloku A3 

 kolorowe kartki A4 lubA5 

 nożyczki 

 kredki / farby 

 klej / taśma dwustronna 

 inne materiały wybrane przez ucznia 

 

INSTRUKCJA 

 
1. Wybierz jeden z 18 gatunków płazów żyjących w Polsce 

2. Poszukaj informacji na jego temat  

a. do której grupy płazów należy?  

b. w jakim środowisku żyje?  

c. czym się żywi, gdzie spędza zimę? 

d. jakich ma wrogów w swoim otoczeniu, w jaki sposób się przed nimi broni?  

e. w której części kraju występuje?  

f. jaką formą ochrony jest objęty? 

3. Wykonaj na białej kartce rysunek przedstawiający wybranego przez Ciebie płaza. Rysunek ma 

być odpowiednio duży, ok. 15 cm x 10cm lub większy. Ubarwienie i kształty muszą być 

starannie odwzorowane, muszą być zachowane proporcje. Możesz wykorzystać kredki/ 

kredki akwarelowe lub farby. 

4. Na plakacie zamieść odszukane informacje wskazane w punkcie 2 instrukcji 

5. Dodatkowo zamieść jedną ciekawostkę na temat przedstawionego płaza 

6. W prawym dolnym rogu plakatu zapisz swoje dane: imię i nazwisko oraz klasę do której 

uczęszczasz. 

7. Wyślij na czacie w Teamsach (bezpośrednio do mnie) zdjęcia wykonanej pracy. Jedno zdjęcie 

ma obejmować całą kartkę, aby można było ocenić plakat i sprawdzić, czy wielkość rysunku 

jest zgodna z poleceniem. Kolejne dwa zdjęcia (lub trzy, jeśli taka jest potrzeba) powinny 

przedstawiać rysunek płaza i wszystkie zamieszczone informacje. 

8. Podaj w tekście wiadomości swoje nazwisko i klasę. Przed wysłaniem upewnij się, czy zdjęcia 

są wyraźne. 

Termin wykonania zadania upływa 29.03.2021 

Kryteria oceniania: 

 
6 pkt Za podanie informacji wskazanych w instrukcji  

2 pkt Za wierne przedstawienie płaza na rysunku (kształt, ubarwienie, proporcje) 

1 pkt Za podaną ciekawostkę 

1pkt Za wielkość rysunku zgodną z poleceniem 

1 pkt  Za estetykę pracy (staranny rysunek, brak plam i skreśleń) 

 
11- pkt –celujący 
10- pkt –bardzo dobry 
9-8 -pkt – dobry 

Barbara Boreczek-Gietz 

 


