
Klasa 4 – przyroda 

Data: 30.04.2020 

Temat: Przystosowania organizmów do zdobywania pokarmu. 

 

Zapoznaj się z poniższym materiałem, a następnie zrób ćwiczenia w zeszycie 

ćwiczeń i notatkę w zeszycie. 

 

Organizmy są przystosowane do zdobywania pokarmu. Zwierzęta w zależności od 

rodzaju spożywanego pokarmu różnią się między sobą sposobami jego zdobywania, 

pobierania i trawienia. 

 

1. Przystosowania roślin do zdobywania pokarmu. 
 

Rośliny, by wytworzyć składniki odżywcze, muszą pobrać z otoczenia wodę, sole 

mineralne, dwutlenek węgla i energię świetlną. Pobieranie wody i soli mineralnych 

umożliwiają rozbudowane korzenie. Powietrze z dwutlenkiem węgla rośliny pobierają do 

wnętrza liścia dzięki mikroskopijnym aparatom szparkowym, które mogą się otwierać 

i zamykać zależnie od potrzeb. Tą samą drogą opuszcza liście tlen oraz para wodna. 

Wychwytywanie energii świetlnej umożliwia zawarty w liściach zielony barwnik – 

chlorofil. 

 

aparat szparkowy w liściu (obraz silnie powiększony) 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Przystosowania zwierząt mięsożernych do zdobywania pokarmu. 

Zwierzęta drapieżne mają różne przystosowania do zdobywania pokarmu. Niektóre z 

nich specjalizują się w zabijaniu i rozrywaniu ciał ofiar. Przykładem takiego zwierzęcia 

wśród ssaków jest żbik – dziko żyjący krewniak kota – mający ostre kły i pazury. Wśród 

ptaków drapieżnikiem jest np. jastrząb, cechujący się zakrzywionym dziobem i ostrymi 

pazurami. Zarówno żbik, jak i jastrząb poruszają się bardzo sprawnie, mają dobrze 

rozwinięte zmysły, dzięki czemu mogą łatwo zaskoczyć ofiarę. Należące do gadów węże 

stosują różne techniki polowania. 

Żmija, podobnie jak grzechotnik, zabija za pomocą paraliżującego jadu sączącego się z 

zębów jadowych. Z kolei gniewosz unieruchamia ofiary w splotach swojego ciała, by 

następnie je połknąć. Należące do mięczaków głowonogi, np. ośmiornica, chwytają ofiarę 

ramionami i wprowadzają do otworu gębowego. Podobnie zdobywają pokarm kolorowe, 

żyjące w egzotycznych morzach ukwiały, które są zwierzętami osiadłymi. Niektóre 

pająki, np. żyjący w Polsce krzyżak, łapią ofiary w sieć pokrytą lepką wydzieliną. 

 

Zwierzęta drapieżne. 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Przystosowania zwierząt roślinożernych do zdobywania pokarmu. 

Zwierzęta roślinożerne są przystosowane do rozdrabniania pokarmu roślinnego, 

którym się odżywiają. Wiewiórki rozłupują orzechy ostrymi siekaczami. Bydło (krowy) 

rozciera pokarm za pomocą szerokich zębów trzonowych. Wróble wydziobują nasiona 

krótkim, mocnym dziobem. Pokarm roślinny, choć łatwiej go zdobyć, jest w porównaniu 

ze zwierzęcym trudniejszy do strawienia. Z tego powodu roślinożercy często mają 

dodatkowe przystosowania ułatwiające trawienie roślin. U zwierząt zwanych 

przeżuwaczami pokarm z żołądka trafia z powrotem do pyska, gdzie jest ponownie 

dokładnie przeżuwany. Krowy, owce, kozy i inne przeżuwacze mają czteroczęściowy 

żołądek, w którym żyją miliardy drobnoustrojów wspomagających trawienie. Konie mają 

dodatkową, boczną część jelita, w której pokarm stopniowo ulega rozkładowi. Króliki 

natomiast wydalają częściowo strawiony pokarm, po czym zjadają swoje odchody i trawią 

pokarm do końca. 

 
Świnka morska 

 
Królik  

 

 



 

4. Przystosowania zwierząt do pokarmu płynnego. 

Picie płynów jest w świecie zwierząt – tzw. płynożerców – dość często spotykanym 

sposobem odżywiania się. Niektóre płyny zawierają dużo składników odżywczych. 

Przykładem może być krew zwierząt i ludzi, którą żywią się m.in. samice komarów, 

wykorzystujące do tego celu specjalny aparat gębowy w postaci kłujki i rurki. Inne owady, 

np. mszyce, żywią się sokami roślin. Z kolei motyle żywią się kwiatowym nektarem, 

stanowiącym także pokarm dla najmniejszych ptaków – różnobarwnych kolibrów. Motyle 

wykorzystują do pobierania nektaru długą rurkę, którą mogą zwijać. 

 
 

Wybredny koala. 

 

Pokarm większości zwierząt roślinożernych jest urozmaicony. Niektóre jednak preferują 

tylko jeden rodzaj rośliny. Przykładem są mieszkające w Australii koale, które żywią się 

prawie wyłącznie liśćmi drzew eukaliptusowych. 

 

 
 

 



 


