
Kręgowce to zwierzęta posiadające szkielet wewnętrzny. Najczęściej jest on zbudowany  

z tkanki kostnej i chrzęstnej. Do kręgowców należą: ryby, gady, płazy, ptaki i ssaki.  

 

W ramach dzisiejszej lekcji przyjrzymy się rybom. Poznacie ich budowę, przystosowania  

do życia w środowisku wodnym. Dowiecie się, jak radzą sobie one z wymianą gazową  

w wodzie i jak się rozmnażają. 

 

Proponuję, abyście w trakcie pracy skorzystali nie tylko z podręcznika szkolnego, ale również 

e-podręcznika https://epodreczniki.pl/a/ryby/D1GetMPDd . Zachęcam także do obejrzenia 

filmu z cyklu „Widziane z bliska – ryby” https://www.cda.pl/video/6408547d .  

 

Temat: Ryby – kręgowce środowisk wodnych 

 

1. Na poniższym schemacie zaznacz elementy budowy ryby. Skorzystaj z określeń 

znajdujących się w ramce. 

 

płetwa ogonowa, płetwa brzuszna, płetwa grzbietowa, 

płetwa piersiowa, płetwa odbytowa 

 

 

2. Zapoznaj się z fragmentem e-podręcznika dotyczącą charakterystyki ryb lub skorzystaj z 

podręcznika szkolnego (s. 84). Wypisz 5 przystosowań ryb do życia we wodzie: 

- 

- 

- 

- 

- 

https://epodreczniki.pl/a/ryby/D1GetMPDd
https://www.cda.pl/video/6408547d


 

3. Poniżej znajduje się tekst dotyczący wymiany gazowej u ryb. Skreśl wyrażenia, które są 

nieprawdziwe.  

 

Ryby oddychają płucami / skrzelami pobierając tlen / dwutlenek węgla 

rozpuszczony w wodzie. Przez otwarty pysk kierują wodę do skrzel / płuc. Narządy 

te są mocno ukrwione i tlen / dwutlenek węgla z wody przenika do krwi. Następnie 

woda wypływa szczelinami pod pokrywami skrzelowymi. 

 

4. Ryby są zwierzętami zmiennocieplnymi, to znaczy, że temperatura ich ciała zmienia się 

w zależności od temperatury otoczenia.  

Jak myślisz, w jaki sposób ryby radzą sobie, gdy temperatura wody w zbiornikach 

wodnych spada a czasami wręcz przymarza przy powierzchni? 

 

5. Korzystając z podręcznika (s. 85) połącz pojęcia związane z rozrodem ryb z ich 

definicjami. 

 

  rodzaj zapłodnienia odbywającego się poza 

organizmem samicy, np. poprzez polanie jaj 

Tarło  specjalnym mleczkiem z plemnikami 

 

Zwierzęta jajorodne    jaja ryb 

 

Ikra      okres rozrodu ryb 

 

Zapłodnienie zewnętrzne   zwierzęta, których samice składają jaja 

 

 

Wszystkie osoby, które mają możliwość przesłania mi wypełnionej kart pracy, zachęcam do 

tego. Adres schola@interia.pl. Aktywność nagrodzę oceną z pracy na lekcji. Pozostali 

gromadzą notatki w portfolio, które sprawdzę, gdy będziemy mogli już się spotkać. 

Pozdrawiam, 

mailto:schola@interia.pl

