
26.06.2020r.  BIOLOGIA  KL  VI  A 

Witam, wracamy do realizacji podstawy programowej. Pamiętajcie o systematycznym prowadzeniu zeszytu. 

Zaczęliśmy KRĘGOWCE.  Wiecie już jaki jest podział kręgowców, jakie są cechy kręgowców. 

W temacie RYBY – kręgowce środowisk wodnych omówiliśmy: 

1. Środowisko  życia ryb. 

2. Przegląd i znaczenie ryb w przyrodzie i dla człowieka. 

3. Główne zagrożenia i sposoby ochrony ryb. 

( zmieniłam kolejność omawiania tematu ponieważ było dużo osób nieobecnych na ostatnich lekcjach w szkole 

 z różnych powodów, osoby nieobecne miały skontaktować się z klasą na grupie i uzupełnić treści)  

 Dzisiaj  ostatnie informacje o rybach,  bardzo ważne: 

1. Przystosowanie  w budowie zewnętrznej  ryb  do życia w wodzie. 

2. Przystosowanie  w budowie wewnętrznej  ryb  do życia w wodzie. 

3. Rozmnażanie się i rozwój  ryb.  ( nowe pojęcia podkreślone ) . 

 Możesz zrobić  notatki w zeszycie lub wydrukować tekst i wkleić do zeszytu.  

 Wejdź na stronę internetową epodręczniki.pl  -   KSZTAŁCENIE OGÓLNE - SZKOŁA PODSTAWOWA 

Wybierz przedmiot: BIOLOGIA  

Wybierz  temat:  Ryby – zwierzęta  wodne. 

Obejrzyj przygotowany materiał, wykonuj polecenia, ćwiczenia. 

Wykonaj polecenie 9.2 i zapisz w zeszycie. 

  Pozdrawiam serdecznie. Zdzisława Łapczyńska 

NOWE  TREŚCI 

1. Przystosowanie  w budowie zewnętrznej  ryb  do życia w wodzie: 

    a) opływowy  kształt  ciała ( brak szyi ) czyli taki, który stwarza najmniejsze opory podczas pływania – 

wydłużony i łagodnie zaokrąglony 

b) skóra wyposażona w gruczoły śluzowe  (zmniejszają tarcie) i łuski (tworzą twardy i sztywny pancerz, 

który chroni przed uszkodzeniem, ułatwiają pokonywanie ruchu oporu wody), 

c) barwa ciała przystosowana do otaczającego środowiska w celach ochronnych  ( mimetyzm ), 

d) oczy pozbawione powiek, wypukłe zwiększają pole widzenia ( rekompensują brak możliwości poruszania 

głową ) 

e) ruch za pomocą bocznych wygięć ciała i płetw: 

 - płetwy nieparzyste: ogonowa, grzbietowa, odbytowa 

 - płetwy parzyste: piersiowe i brzuszne 

f) linia boczna  wzdłuż ciała, po bokach   ( tworzy ją zespół komórek nerwowych wrażliwych na ruchy wody 

i zmiany ciśnienia. Pozwala odczuć rybie obiekt lub zwierzę poruszające się w pobliżu, określić kierunek 

ruchu prądów wodnych ) 

2. Przystosowanie  w  budowie  wewnętrznej  ryb  do życia w wodzie: 

a) oddychanie przez skrzela   

 

  do obejrzenia 

 

 



Skrzela ryb składają się z delikatnych, cieniutkich blaszek oplecionych gęstą siecią włosowatych naczyń 

krwionośnych  ( listki skrzelowe ). 

U ryb chrzęstnoszkieletowych wymiana gazowa zachodzi tylko wtedy, gdy płyną z otwartym pyskiem, gdyż 

nie maja pokryw skrzelowych  wspomagających przepływ wody przez skrzela. 

b)  pęcherz pławny  ( narząd  hydrostatyczny ) 

 -  u ryb kostnoszkieletowych zapewnia utrzymanie równowagi 

 - wypełniony mieszaniną gazów ( 90% - azot, reszta to tlen i dwutlenek węgla) 

 - zmiana wielkości pęcherza  ( regulowana ilością gazów) powoduje zmianę ciężaru     ryby. Dzięki temu 

ryba ma możliwość zmiany głębokości zanurzenia. 

-  ryby chrzęstnoszkieletowe nie maja pęcherza pławnego i dlatego, aby unosić się w toni wodnej, muszą 

bez przerwy pływać, w przeciwnym razie opadają na dno. 

3. Rozmnażanie się i rozwój  ryb: 

a) rozdzielnopłciowe, 

b)  okres godowy, czyli okres rozrodu ryb to tarło ( czas i długość jego występowania są charakterystyczne dla 

gatunku np. okoń odbywa tarło wiosną, sum – latem, pstrąg – w okresie jesienno - zimowym) 

c) u części gatunków  dalekie wędrówki w celu odbycia godów: 

 - z morza do rzek  np. łosoś, jesiotr 

 - z wód słodkich do Morza Sargassowego  np. węgorz 

d) miejsce w którym przebiega tarło, to tarlisko, 

e) u ryb kostnych do zapłodnienia najczęściej dochodzi poza organizmem samicy w wodzie. Jest to 

zapłodnienie zewnętrzne, 

f) w czasie tarła samice składają komórki jajowe (jaja) zwane ikrą,  a samce polewają je  nasieniem 

zawierającym plemniki. Po zapłodnieniu rozwój zarodków odbywa się wewnątrz jaj, poza organizmem 

samicy, młode czerpie pokarm z żółtka będącego częścią jaja. Po pewnym czasie z jaj wykluwają się młode 

rybki ( narybek ) – taki typ rozwoju nazywany jest jajorodnością., 

g) u niektórych ryb, np. rekinów, ryb akwariowych - mieczyków. do zapłodnienia dochodzi wewnątrz ciała 

samicy. Jest to zapłodnienie wewnętrzne. Po pewnym czasie samica rodzi młode rybki. Taki typ rozwoju 

nazywa się jajożyworodnością,  

h) opieka nad potomstwem 

- Większość ryb nie opiekuje się potomstwem 

-  Są jednak nieliczne, które wykazują taką troskę  np.  

 pospolity w naszych wodach ciernik buduje gniazdo między roślinami występującymi na dnie 

zbiorników. Budową gniazda i opieką nad potomstwem zajmuje się samiec. Do gotowego 

gniazda zapędza samicę, która po złożeniu jaj odpływa i nie interesuje się nimi więcej;  

 pielęgnica chowa często ikrę i  narybek w jamie gębowej; 

 pławikonik ( konik morski ) nosi zapłodnioną ikrę w specjalnej komorze znajdującej się po 

brzusznej stronie ciała, a potem opiekuje się narybkiem. 

 

 

https://adserwer.xwords.pl/st.js?t=c&c=377&w=mieczyki&s=7

