
Klasa 6 – biologia 

Data: 20.05.2020 

Temat: Rozmnażanie się i rozwój ssaków. 

 

Zapoznaj się z poniższym materiałem. 

Żyworodność ssaków. Rola łożyska 

Większość ssaków jest żyworodna. Żyworodność to sposób rozrodu, który polega 

na rozwoju zarodka w organizmie samicy, skąd pobiera on do chwili narodzin substancje 

odżywcze oraz tlen. U ssaków zapłodnienie jest wewnętrzne. Po zapłodnieniu komórki 

jajowej powstaje zygota, która po wielu podziałach komórkowych przekształca się 

w zarodek. Zarodek umiejscawia się w ścianie macicy i po pewnym czasie przekształca się 

w płód. Większość ssaków należy do łożyskowców. 

 

 Łożysko jest wspólnym narządem powstającym z części matczynej i zarodka. 

Zawiera wiele naczyń krwionośnych. Dzięki jego obecności, między krwią matki a krwią 

zarodka następuje wymiana substancji. Od matki w kierunku zarodka przenikają 

substancje odżywcze (m.in. cukry) i tlen, a od zarodka w kierunku matki – zbędne 

i szkodliwe substancje, w tym dwutlenek węgla. Zarodek jest połączony z łożyskiem za 

pomocą pępowiny – długiego „sznura”, w którym biegną naczynia krwionośne. 

Okres rozwoju zarodków wewnątrz ciała samicy ssaków nazywa się ciążą. Trwa ona – 

w zależności od gatunku – np. 3 tygodnie (u myszy), 9 miesięcy (u człowieka), 22 miesiące 

(u słoni). Ciąża kończy się porodem, czyli narodzinami młodego osobnika. Młode ssaki 
nie są przystosowane do samodzielnego życia i wymagają opieki rodziców. 

 



 

 

 

 

 



 

Rozwój torbaczy i stekowców 

Inaczej niż u łożyskowców przebiega rozwój torbaczy i stekowców. 

Torbacze to grupa ssaków żyjących w Australii i na okolicznych wyspach oraz 

w Ameryce. Najbardziej znanym przedstawicielem torbaczy jest kangur. Inne torbacze to 

np. dydelf i koala. Ssaki te wyróżniają się krótko trwającą ciążą (ok. 38 dni) oraz tym, że 

ich młode rodzą się we wczesnych stadiach rozwoju zarodkowego. Rozwój kończą 

w kieszeni skórnej zwanej torbą lęgową (stąd nazwa grupy – torbacze), gdzie 

przyczepiają się do sutków samicy i odżywiają się jej mlekiem. Młode kangurów mogą 
spędzić w torbie matki nawet do jedenastu miesięcy. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Stekowce, do których zalicza się dziobaka (ssaka o pysku w kształcie kaczego dzioba) 

i kolczatkę (ssaka pokrytego grubymi kolcami), to niewielka grupa ssaków 

zamieszkujących wyłącznie Australię i sąsiednie wyspy. Jako jedyne ssaki składają jaja, 

podobne do ptasich, które wysiadują (dziobak) lub noszą w specjalnej kieszeni skórnej na 

brzuchu (kolczatka). Młode wykluwają się już po dziesięciu dniach. Są nagie i całkowicie 

zależne od matki. W przeciwieństwie do innych ssaków samica nie ma brodawek sutków 

i dlatego młode zlizują mleko z jej brzucha przy ujściach gruczołów mlekowych. 

U wszystkich ssaków karmienie młodych mlekiem jest częścią opieki rodzicielskiej. 

Stekowce mają stek (kloakę), czyli wspólne ujście przewodu pokarmowego i moczowo-
płciowego. 

 

CIEKAWOSTKA 

 

Praca domowa. 

Proszę zrobić notatkę w zeszycie oraz zadania w zeszycie ćwiczeń (temat 26). 

Termin oddania 25.05.2020 na classroom lub: dotczyk7@gmail.com.  

Pozdrawiam, D. Otczyk 
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