
04.06.2020r.  BIOLOGIA KL. VI  A 

Witam,  

1. Bardzo proszę odesłać zaległe prace do oceny z techniki / biologii (11.06.2020 – Boże Ciało, 17 i 18.06. 

egzamin ósmoklasisty, 18.06.2020 – rada klasyfikacyjna). 

2. Wpisz temat  i plan do zeszytu. Notatkę możesz skopiować do folderu – Biologia -  założonego na swoim 

komputerze. 

3. Obejrzyj  lekcję : Biologia - klasa 6 SP. Świat ssaków https://www.youtube.com/watch?v=3wHmwDmlpN0 

4. Przeczytajcie informacje, obejrzyjcie zdjęcia  i filmiki: 

a)   w podręczniku str. 131 - 135 

b)  https://epodreczniki.pl/a/ssaki/D1CMJfuas 

Pozdrawiam serdecznie 

Z. Łapczyńska  

 

TEMAT :  Budowa  i czynności życiowe  ssaków. 

1. Środowisko życia ssaków: 

a) wszystkie kontynenty, 

b) prawie wszystkie typy środowisk na Ziemi. 

2. Charakterystyczne cechy ssaków: 

stałocieplność  ciało pokryte włosami  
inne wytwory naskórka: 

rogi, kopyta, pazury 
 

liczne gruczoły w skórze: 

potowe, łojowe, zapachowe, 

mleczne 

       

młode osobniki 

ssą mleko matki 
 

uzębione szczęki – 

zróżnicowane  (siekacze, kły, 

przedtrzonowe, trzonowe)  

 pęcherzykowate płuca  obecność małżowin usznych 

       

zapłodnienie 

wewnętrzne 
 

żyworodne ( z wyjątkiem 

stekowców ) 
 

u łożyskowców obecność 

łożyska – narządu 

wspólnego dla zarodka  

i matki  

 

owodniowce – w rozwoju 

zarodkowym występują 

błony płodowe 

 

3. Budowa  ssaków – podręcznik str. 132 

4. Skóra ssaków i jej wytwory– podręcznik str. 133 

 

 

 

 

 

 

 

U niektórych ssaków np. 

jeży włosy są 

przekształcone w 

sztywne i ostre kolce, 

chroniące przed 

drapieżnikami 

 Niektóre zwierzęta np. 

słonie, hiopopotamy 

mają zredukowaną 

liczbę włosów lub w 

ogóle ich nie mają. 

 Układ wzorów na sierści 

ssaków oraz ich barwa 

pełnią głównie funkcję 

maskującą, np. u pantery 

 Wibrysy to grube  

i sztywne włosy czuciowe 

na pysku ssaków. Są 

wrażliwe na dotyk m.in. 

pomagają orientować się w 

ciemności. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3wHmwDmlpN0
https://epodreczniki.pl/a/ssaki/D1CMJfuas


5. Sposób oddychania ssaków  – podręcznik str. 133 

6. Narządy zmysłów ssaków ( są różnie rozwinięte w zależności od trybu życia i zajmowanego środowiska): 

 

 

 

 

 
Węch u większości ssaków 

jest dobrze rozwinięty.  

U gatunków przystosowanych 

do podziemnego trybu życia 

oczy uległy redukcji, 

natomiast węch jest silnie 

rozwinięty 

 Słuch – większość ssaków 

ma ucho zewnętrzne, które 

odbiera dźwięki i przenosi je 

do ucha środkowego. 

Małżowina uszna może  

znacznie wzmacniać 

docierający dźwięk. 

 Wzrok – widzenie obuoczne 

pozwala dobrze ocenić 

odległość, szczególnie dobrze 

jest ono rozwinięta u człowieka 

i małp. Wiele ssaków nocnych 

widzi ostro w nocy. 

 

7. Rozmnażanie i rozwój ssaków – podręcznik str. 134 - 135 

 

 


