
RYBY 



BUDOWA 

ZEWNĘTRZNA 



KSZTAŁT CIAŁA 

Zależy od: 

 - środowiska życia 

 - trybu życia 

 

Dzięki zdolnościom 
przystosowawczym tej grupy 
zwierząt, występuje bardzo duża 
różnorodność kształtów ciała ryb. 

  



PODSTAWOWY – ciało      

o wrzecionowatym 

kształcie,  w przekroju 

porzecznym jest 

owalne. Umożliwia 

szybkie poruszanie się  

w otwartych wodach – 

makrele, tuńczyki. 

TORPEDOWATY – kształt 

podobny do 

podstawowego, jednak 

ciało jest bardziej 

wydłużone, strzeliste                    

i bocznie spłaszczone. 

Na przekroju ma kształt 

elipsy – pstrągi. 



STRZAŁKOWATY – 

wyraźnie wydłużone, 

strzeliste ciało, ostro 

zakończone. Osobniki 

posiadają masywne, 

silnie umięśnione ogony, 

są drapieżnikami – 

szczupak, barrakuda. 

SILNIE BOCZNIE 

SPŁASZCZONY – zapewnia 

możliwość manewru 

między przeszkodami, 

szybkość i zwinność – 

okonie. 



IGŁOWATY – ciało 

bardzo długie                                   

i cienkie, słabo 

odznaczająca się 

głowa – iglicznie. 

WĘGORZOWATY - ciało jest 

długie, przypominające 

kształtem węża.  

W przekroju poprzecznym 

jest okrągłe. 

Charakterystyczne dla ryb 

żerujących w mule                     

i gęstej roślinności – 

węgorze. 



GRZBIETO – BRZUSZNIE 

SPŁASZCZONY - część 

grzbietowa i brzuszna 

ciała są mocno 

spłaszczone. Ciało jest 

symetryczne. Występuje  

u ryb prowadzących 

przydenny tryb życia – 

ogończa, raja. 

ASYMETRYCZNIE BOCZNIE 

SPŁASZCZONY - ciało jest 

niesymetryczne, oczy są 

przesunięte na jedną stronę 

ciała (górną). Występuje                    

u ryb prowadzących 

przydenny tryb życia – 

flądra. 



INNE KSZTAŁTY 



PŁETWY 

 Bardzo ważny narząd służący do utrzymywania pożądanej 

pozycji ciała oraz do poruszania się. 

PŁETWY PARZYSTE 

 
- BRZUSZNE 

- PIERSIOWE 

 

 

PŁETWY NIEPARZYSTE 
 
-GRZBIETOWA 

-TŁUSZCZOWA 

-OGONOWA 

-ODBYTOWA 



PŁETWY OGONOWE 

Płetwa ogonowa 

może być: 

heterocerkalna – (A) 

protocerkalna – (B) 

homocerkalna – (C) 

dyficerkalna – (D) 

 



GŁOWA 

 Kształt głowy i położenie otworu 
gębowego zależy od rodzaju 
pobieranego pokarmu i sposobu 
pobierania. 

  

 Położenie otworu gębowego 
ryb: 

 
(a) – końcowe – ryby w toni 
wodnej 
(b) – górne – pokarm  
z powierzchni wody 
(c) – dolne – pokarm z dna 
zbiornika 



POWŁOKA CIAŁA 

 Zewnętrzną warstwę ciała stanowi skóra 

zaopatrzona w gruczoły śluzowe.  

 Większość gatunków ryb ma skórę pokrytą 

wytworzonymi przez nią łuskami. 

 Skóra jest również dodatkowym narządem 

wymiany gazowej, wydalania oraz 

osmoregulacji. 

 Dzięki komórkom barwnikowym 

(chromatoforom) skóra może przyjmować różne 

zabarwienie. 



 Wiele gatunków ryb wykształciło na skórze różnorodne wyrostki 

i kolce, często połączone z gruczołami jadowymi. 

 Występują również narządy elektryczne, ampułki Lorenziniego. 

Ognica rogata 



LINIA NABOCZNA 

Zespół ciałek zmysłowych 

reagujących na ruch, zmiany 

składu chemicznego wody oraz 

różnice ciśnienia. 



 Linia naboczna pełni niektóre funkcje narządu słuchu i dotyku. 

Rybom pływającym w ławicach linia naboczna pozwala 

synchronizować ruchy. 

 



PĘCHERZ PŁAWNY 

Odszukaj w  podręczniku czym jest 

pęcherz pławny oraz jaka jest jego rola. 



BUDOWA 

WEWNĘTRZNA 



SZKIELET  

Część osiowa: 

- czaszka 

- kręgosłup, 

- żebra. 

 Szkielet złożony jest z części osiowej i szkieletu płetw 
parzystych. 



RYBY KOSTNOSZKIELETOWE 

http://www.scholaris.pl/zasob/54911?bid=0&iid=&query=ryby&api= 



RYBY CHRZĘSTNOSZKIELETOWE 

http://www.scholaris.pl/zasob/52787?bid=0&iid=&query=ryby&api= 



LEKCJA NR 2 



UKŁAD POKARMOWY 

 

- otwór gębowy, 

- gardziel,  

- krótki przełyk, 

- żołądek,  

- dwunastnica, 

- jelito cienkie, 

- jelito grube 

- otwór odbytowy.  

  

Układ pokarmowy zbudowany jest z trzech części:                                                 
jelita przedniego, jelita środkowego i jelita tylnego. 

 





UKŁAD ROZRODCZY 

 Ryby są zwierzętami 

rozdzielnopłciowym.  

Sporadycznie zdarza 

się hermafrodytyzm . 

Znane są również 

gatunki zdolne do 

zmiany płci.  

  



FILM- TE RYBY POTRAFIĄ ZMIENIĆ 
PŁEĆ, GDY TEGO POTRZEBUJĄ 

 

 http://www.trojmiasto.pl/wiadomosci/Te-ryby-

potrafia-zmienic-plec-gdy-tego-potrzebuja-

n76837.html 



 Układ rozrodczy składa się z gonad i przewodów 
wyprowadzających. U gatunków rozdzielnopłciowych samica 

posiada jajniki, a samiec – parzyste jądra. 

 



Zapłodnienie zewnętrzne 
następuje u większości 
ryb. Są to 
gatunki jajorodne. 

 

 

 

 

 

Zapłodnienie wewnętrzne 
występuje u gatunków 
jajożyworodnych.  



UKŁAD WYDALNICZY 

 Układ wydalniczy ryb 
składa się z pranerek 
i przewodów 
wyprowadzających. 
Jednak to, co ryba 
wydala zależy od 
środowiska, w którym 
żyje.  

 Morskie ryby 
kostnoszkieletowe 
piją stale wodę. 
Pranerki wydalają 
wodę wraz z jonami 
chlorkowymi.  

 Ryby słodkowodne 
nie pija wody. Dzięki 
pranerkom wydalane 
są nadmiary wody.  



UKŁAD ODDECHOWY 
 

 Skrzela zbudowane są z łuków skrzelowych, na których 
osadzone są listki skrzelowe. Wymiana gazowa zachodzi na 
zasadzie przeciwprądów.  Polega to na tym, że krew płynie 
w przeciwnym kierunku do wody.                                                              
U kostnoszkieletowych skrzela chronione są przez wieczka 
skrzelowe.   



UKŁAD  

KRWIONOŚNY 

 Układ krążenia jest 
zamknięty, 
jednoobiegowy. Serce 
zbudowany jest z zatoki 
żylnej, przedsionka, 
komory serca i stożka 
tętniczego u spodoustych, 
u kostnoszkieletowych 
zamiast stożka tętniczego 
- opuszka tętnicza 
(rozszerzenie tętnicy). Jest 
to serce typu żylnego. 
Natleniona krew 
rozprowadzana 
bezpośrednio ze skrzeli po 
całym ciele.  



UKŁAD NERWOWY 

 Układ nerwowy 
ryb zbudowany 
jest z pięciu 
odcinków: 
kresomózgowia, 
międzymózgowia 
z szyszynką, 
śródmózgowia, 
móżdżka i 
rdzenia 
przedłużonego.  

 Od mózgu 
odchodzi 10 par 
nerwów 
czaszkowych. 



NARZĄDY ZMYSŁÓW 

 Do najważniejszych narządów zmysłów należy linia boczna. 

 Wzrok: Ryby są krótkowzroczne. Część z nich odróżnia barwy. 

 Węch: Ryby posiadają 2 otwory węchowe prowadzące do dołów 
węchowych, które są wysłane nabłonkiem węchowym. Smak: W  jamie ustnej 
znajdują się kubki smakowe. 

 Narząd równoważno-słuchowy: składa się z 3 kanałów półkolistych, które 
ustawione są we wszystkich płaszczyznach. Jego elementem jest błędnik. 



FILM- RYBY SKARBY BAŁTYKU 

 https://www.youtube.com/watch?v=d5y31hmyL-k 
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