
Porównywana 

cecha 

Ryby Płazy  Gady Ptaki  Ssaki 

Podział Chrzęstnoszkieletowe, 

kostnoszkieletowe. 

 płazy ogoniaste, płazy 

bezogonowe, płazy 

beznogie. 

Jaszczurki, węże, żółwie 

i krokodyle. 

Ptaki bezgrzebieniowe, 

ptaki grzebieniowe, 

pingwiny 

Stekowce, Torbacze, 

Łożyskowce 

Pokrycie ciała, 

stało lub 

zmiennocieplność 

W skórze właściwej tkwią 

łuski. Na całym ciele 

występują liczne gruczoły 

śluzowe, powodujące 

śliskość ryby. Są 

zmiennocieplne. 

Ciało pokryte licznymi 

gruczołami śluzowymi. 

Skóra delikatnie 

zrogowaciała. Są 

zmiennocieplne. 

Gruby naskórek, którego 

górna warstwa 

zrogowaciała stając się 

powłoką 

nieprzepuszczalną. Ciało 

pokryte wytworami 

naskórka: łuski, blaszki, 

tarczki. 

Naskórek zrogowaciały, 

ale skóra cienka i 

elastyczna. Ciało pokryte 

piórami: konturowymi i 

puchowymi. Ptaki wodne 

posiadają jeden gruczoł 

kuprowy, służący do 

wytwarzania tłustej 

substancji chroniącej 

pióra przed nasiąkaniem. 

Skóra zróżnicowana na 

naskórek, skórę 

właściwą i tkankę 

tłuszczową. W skórze 

znajdują się gruczoły: 

potowe, łojowe, 

zapachowe, mlekowe. 

Ciało pokryte włosami: 

dłuższymi i grubszymi- 

włosy przewodnie, oraz 

cienkimi i 

kędzierzawymi- włosy 

wełniste. Są stałocieplne. 

Szkielet Mózgoczaszka 

zbudowana z dużej liczby 

odrębnych kości. 

Mózgoczaszka połączona 

z kręgosłupem w sposób 

sztywny. Brak połączenia 

pasa miednicy z 

kręgosłupem. 

Składa się z czaszki, 

kręgosłupa oraz obręczy: 

barkowej i miednicowej. 

Kończyny zbudowane 

wedle typowego 

schematu. Czaszka 

połączona z 

kręgosłupem ruchomo. 

Dzięki dwóm kłykciom 

potylicznym możliwe 

jest wykonywanie 

ruchów potakujących. 

Czaszka masywna, 

zbudowana z wielu 

kości. Kręgosłup 

zróżnicowany na 

odcinki: szyjny, 

piersiowy, lędźwiowy i 

ogonowy. Ruchome 

połączenie kręgosłupa i 

czaszki. Wykształcenie 

klatki piersiowej. 

Szkielet lekki i mocny. 

Zbudowany z kości 

pneumatycznych 

wypełnionych w środku 

powietrzem. Czaszka 

zrośnięta tworzy 

zamkniętą puszkę. 

Odcinek szyjny 

kręgosłupa wydłużony i 

ruchomy. Odcinki: 

piersiowy, lędźwiowy i 

krzyżowy zrośnięte.  

Składa się z czaszki, 

kręgosłupa (odcinki: 

szyjny- 7 kręgów, 

piersiowy, lędźwiowy, 

krzyżowy i ogonowy), 

obręczy kończyn i 

kończyn. 

Sposób 

odżywiania 

. Duży uchyłek przełyku 

– pęcherz pławny – 

wypełniony powietrzem.  

  Szczęki bezzębne 

pokryte pochwami 

rogowymi. W połowie 

przełyku występuje 

rozgałęzienie – wole. 

Jama gębowa 

zaopatrzona w 

zróżnicowane zęby 

(siekacze, kły, 

przedtrzonowe i 



Służy ono do 

transportowania 

pokarmu młodym lub do 

rozmaczania pokarmu. 

trzonowe). Ząb składa 

się z: korony, szyjki i 

korzenia. 

Wymiana 

gazowa 

Narządem są skrzela. 

Oddychanie wspomagają 

wieczka skrzelowe 

Zachodzi w płucach i 

przez skórę. Jako pompa 

tłocząca powietrze działa 

dno jamy gębowej. 

Płuca gąbczaste o 

budowie pęcherzykowej. 

Oddychanie wspomaga 

klatka piersiowa. 

Płuca są małe, sztywne i 

nieruchome. Połączone 

są z workami 

powietrznymi, co 

sprawia ze przepływa 

przez nie ciągle świeże 

powietrze. 

Płuca mają budowę 

pęcherzykową. 

Wentylacja płuc odbywa 

się dzięki ruchom klatki 

piersiowej oraz 

przepona. 

Narządy zmysłu Oczy bez powiek. Oprócz 

znanych narządów 

zmysłów występuje linia 

naboczna informująca 

rybę o ruchach wody. 

Dobrze rozwinięte jest 

oko zaopatrzone w 

soczewkę. Ucho złożone 

z błony bębenkowej, 

kosteczki słuchowej i 

strzemiączka. Drgania 

odbiera linia naboczna. 

Na języku występują 

komórki smakowe. 

Zapach odbierają 

nozdrza. 

Najlepiej rozwinięte są 

oczy, narządem dotyku 

jest język.  

Ptaki maja doskonale 

rozwinięty wzrok i 

jeszcze lepszy słuch. 

Ssaki mają dobrze 

rozwinięty słuch i węch, 

a gorzej wzrok. 

Narządem smaku jest 

język.  

Sposób 

rozmnażania 

 Zapłodnienie 

zewnętrzne, następuje w 

okresie tarła. Rozwój 

złożony lub prosty. 

Zapłodnienie 

zewnętrzne. Skrzek 

składany w wodzie. 

Rozwój złożony z larwą 

kijanką. Kijanka 

wykazuje wiele cech 

podobnych do ryb 

(skrzela, płetwa 

ogonowa). 

Zapłodnienie 

wewnętrzne. Składają 

jaja osłonięte błonami 

płodowymi: owodnią, 

omocznią i kosmówką. 

Rozwój prosty ponieważ 

są jajożyworodne. 

Zapłodnienie 

wewnętrzne. Rozwój 

prosty, ponieważ są 

jajorodne. 

Zapłodnienie 

wewnętrzne. Rozwój jest 

prosty. 

Przystosowania 

do środowiska 

życia 

     

 


