
Klasa VIc  
Drodzy uczniowie  

Temat: Ssaki, przegląd i znaczenie 

1. Gdzie żyją ptaki 

- prawie we wszystkich środowiskach, na wszystkich kontynentach 

- stałocieplność– mogą funkcjonować niezależnie od temperatury otoczenia 

2. Budowa ssaków 

-ogon, włosy, małżowina uszna, powieki, kończyny, pazury 

3. Funkcje skóry: 

- wytwarza włosy, paznokcie, kopyta rogi 

- wydziela łój, pot, mleko 

- warstwa tkanki tłuszczowej pod skórą zabezpiecza przed utratą ciepła, chroni przed 

uszkodzeniami, rezerwacja energetyczna. 

4. Jak oddychają 

Narządem oddechowym są pęcherzykowate płuca, duża powierzchnia wymiany gazowej dostarcza 

odpowiednią ilość tlenu i sprawnie usuwa dwutlenek węgla 

5. Rozmnażanie i rozwój 

Prawie wszystkie są żyworodne, zapłodnienie wewnętrzne, rozwój odbywa się w ciele samicy, 

kończy porodem. 

Ciąża – okres rozwoju ssaków do zapłodnienia do porodu 

łożysko- narząd, który umożliwia wymianę różnych substancji między matką o rozwijającym się 

organizmem. Za pośrednictwem łożyska rozwijający organizm otrzymuje tlen oraz wszystkie 

potrzebne mu składniki odżywcze 

6. Opieka – Karmienie mlekiem, opieka rodziców 

7. ssaki żyjące wodzie- delfin 

ssaki latające- nietoperz 

ssaki żyjące pod ziemią – kret 

ssaki szybko biegające – zebra 

ssaki drapieżne- wydra europejska, tchórz zwyczajny 

8. odżywianie 

roślinożerne, wszystkożerne, mięsożerne- drapieżnicy i padlinożercy 

9. Zęby 

- ssaki drapieżne ostre kły, duże, silne. Zęby trzonowe i przedtrzonowe mają ostre krawędzie 

- ssaki roślinożerne niewielkie kły albo ich nie maja wcale.  Zęby trzonowe i przedtrzonowe duze, 

szerokie, 

10. znaczenie w przyrodzie i dla człowieka 

 

Klasa VIb 
Temat: Przegląd i znaczenie ptaków 

1. Różnica w wyglądzie 

-inne ubarwienie, sylwetka, wielkość, masa ciała, kształt skrzydeł,budowa dzioba i nóg 

2. Odżywianie  

ptaki drapieżne 

ptaki roślinożerne 

3. Różnorodność dziobów 

4. Znaczenie w przyrodzie i gospodarce człowieka 

 

 

Temat: Ssaki, przegląd i znaczenie 

11. Gdzie żyją ptaki 

- prawie we wszystkich środowiskach, na wszystkich kontynentach 

- stałocieplność– mogą funkcjonować niezależnie od temperatury otoczenia 



12. Budowa ssaków 

-ogon, włosy, małżowina uszna, powieki, kończyny, pazury 

13. Funkcje skóry: 

- wytwarza włosy, paznokcie, kopyta rogi 

- wydziela łój, pot, mleko 

- warstwa tkanki tłuszczowej pod skórą zabezpiecza przed utratą ciepła, chroni przed 

uszkodzeniami, rezerwacja energetyczna. 

14. Jak oddychają 

Narządem oddechowym są pęcherzykowate płuca, duża powierzchnia wymiany gazowej dostarcza 

odpowiednią ilość tlenu i sprawnie usuwa dwutlenek węgla 

15. Rozmnażanie i rozwój 

Prawie wszystkie są żyworodne, zapłodnienie wewnętrzne, rozwój odbywa się w ciele samicy, 

kończy porodem. 

Ciąża – okres rozwoju ssaków do zapłodnienia do porodu 

łożysko- narząd, który umożliwia wymianę różnych substancji między matką o rozwijającym się 

organizmem. Za pośrednictwem łożyska rozwijający organizm otrzymuje tlen oraz wszystkie 

potrzebne mu składniki odżywcze 

16. Opieka – Karmienie mlekiem, opieka rodziców 

17. ssaki żyjące wodzie- delfin 

ssaki latające- nietoperz 

ssaki żyjące pod ziemią – kret 

ssaki szybko biegające – zebra 

ssaki drapieżne- wydra europejska, tchórz zwyczajny 

18. odżywianie 

roślinożerne, wszystkożerne, mięsożerne- drapieżnicy i padlinożercy 

19. Zęby 

- ssaki drapieżne ostre kły, duże, silne. Zęby trzonowe i przedtrzonowe mają ostre krawędzie 

- ssaki roślinożerne niewielkie kły albo ich nie maja wcale.  Zęby trzonowe i przedtrzonowe duże, 

szerokie, 

20. znaczenie w przyrodzie i dla człowieka 

 

 

klasa 7c 
Temat: Budowa i działanie oka 

1. Podstawowe zmysły człowieka: wzrok, słuch, równowaga, smak, węch, dotyk 

oko – narząd wzroku 

2. Aparaty ochronne oka: powieki, gruczoł łojowy, spojówka 

3. Budowa gałki ocznej 

Gałka oczna umiejscowiona jest w oczodole. Jej wnętrze wypełnia ciało szkliste, które ma postać 

przezroczystej galaretowatej masy. Reguluje ciśnienie w gałce ocznej. 

Twardówka 

rogówka 

naczyniówka 

tęczówka 

źrenica 

soczewka 

siatkówka- czopki- pręciki 

nerw wzrokowy- tarcza nerwu wzrokowego 

ciało rzęskowy 

plamka 

4. Akomodacja oka – pozwala nam na ostre widzenie przedmiotów 

5. Powstawanie obrazu 



Temat: Ucho – narząd słuchu i równowagi. 

Słuch – służy do odbierania fal dźwiękowych. Dźwięk powstaje w na skutek drgań. Przez krtań 

przepływa powietrze, zaczynają drżeć struny głosowe. Drgania tez rozchodzą się w powietrzu jako 

fale dźwiękowe. 

Uszy są narządem słuchu, stanowią też narząd zmysłu równowagi. 

Budowa ucha: 

− ucho zewnętrzne: małżowina uszna, przewód słuchowy 

− ucho środkowe: błona bębenkowa, trąbka słuchowa, 

− ucho wewnętrzne:błędnik kostny, błoniasty, przedsionek, ślimak, kanały półkoliste 

 

 

odbieranie dźwięków- fala dźwiękowa dociera do ucha przedostaje się przez przewód słuchowy, 

wprowadza w drgania błonę bębenkową. Porusza  to młoteczek, który przenosi drgania na kolejne 

kosteczki słuchowe. Strzemiączko przekazuje je do ucha wewnętrznego. Wprawia on w ruch płyn, 

który wypełnia kanały ślimaka. Drgania docierają do komórek zmysłowych ślimaka. Pod wpływem 

ruchu płynu wytwarzają one impulsy nerwowe. 

 


