
Nauka zdalna (01-05.02.2021) 

Biologia kl. 6 

Temat: Owady 

https://www.youtube.com/watch?v=etDLs-qMTZA 

 

•Stawonogi lądowe wykazujące zdolność lotu 

•Bardzo zróżnicowane pod względem trybu życia i odżywiania się: roślinożercy, drapieżniki, 

saprofagi, pasożyty 

•Ciało podzielone na głowę, tułów i odwłok 

•Na głowie (6 segmentów) znajduje się para czułków, para oczu złożonych i aparat gębowy 

•Czułki stanowią narząd zmysłu dotyku i węchu, oczy odbierają wrażenia świetlne. Aparat gębowy 

służy do pobierania pokarmu.  

•Oczy złożone są zbudowane z podjednostek zwanych omatidiami. Obraz, który powstaje jest 

nieostry, ponieważ powstaje po zsumowaniu obrazów powstających w poszczególnych omatidiach. 

Oczy złożone służą dokładnemu rejestrowaniu zmian położenia obiektów otoczenia.  

https://www.youtube.com/watch?v=etDLs-qMTZA


•Tułów (3 segmenty) wyposażony jest w 3 pary odnóży i 2 pary skrzydeł. Pierwsza para położona jest 

w drugim segmencie, a druga para w trzecim segmencie tułowia.  

•Odwłok (10 segmentów) nie ma właściwych odnóży, posiada tylko przydatki służące do wielorakich 

funkcji. Znajduje się tu narząd kopulacyjny u samców, a u samic pokładełko, który służy do składania 

jaj. U niektórych owadów na odwłoku znajduje się żądło.  

Typy aparatu gębowego: 

1.Typu gryzącego – u koników polnych, chrząszczy, świerszczy, karaczanów. Pobieranie i rozdrabianie 

twardego pokarmu.  

  

2.Typu gryząco-liżącego – u pszczół i trzmieli. Rozdrabnianie twardego pokarmu i pobieranie nektaru.  

              

3.Typu ssącego – u motyli. Ssanie nektaru kwiatowego.  

  

4.Typu kłująco-ssącego – u komarów, pcheł, wszy i mszyc. Przebijanie powłok skórnych zwierzęcia 

albo tkanki roślinnej i wysysanie płynów ustrojowych organizmu.  

      

5.Typu liżącego – u much. Zlizywanie pokarmów o płynnej konsystencji z powierzchni przedmiotów i 

innych obiektów.  

 

Różne typy odnóży tułowiowych u owadów: kroczne, pływne, grzebne, skoczne, chwytne. Wszystkie 

te typy odnóża powstają z pierwotnego typu odnóża krocznego.  

Typy odnóży u owadów: 

•Odnóże kroczne – muchy, karaczany, chrząszcze 

•Odnóża skoczne – pchły, koniki polne 

•Odnóża pływne – pływaki 

•Odnóża grzebne – turkuć podjadek 

•Odnóża chwytne – modliszki 

  

Skrzydła u owadów również ulegają przekształceniom. Zmiany te polegają przede wszystkim na 

redukcji lub zaniku jednej bądź obu par skrzydeł.  

1.Dobrze wykształcone obie pary skrzydeł – motyle, ważki, błonkówki 

2.Pierwsza para skrzydeł przekształcona w skórzaste pokrywy – chrząszcze i karaczany 

3.Druga para skrzydeł przekształcona w przezmianki o funkcjach zmysłowych – muchówki 

4.Całkowity zanik skrzydeł – pchły, wszy 

   

•Układ pokarmowy nie odbiega budową od pozostałych gromad stawonogów. 

•W tylnej części ciała znajdują się cewki Malpighiego 

•Serce posiadające liczne ostie, krótka aorta. Wymiana gazowa odbywa się za pomocą tchawek. 

Tchawki to system silnie rozgałęzionych rurek oplatający wszystkie narządy wewnętrzne. Uchodzą 

one na zewnątrz otworami wydalniczymi, tzw. przetchlinkami.  

•Układ nerwowy różni się od innych stawonogów stopniem centralizacji 

•Są rozdzielnopłciowe, zapłodnienie wewnętrzne, rozwój złożony  

•Z zapłodnionego jaja rozwija się larwa, która przekształca się w postać dorosłą trzema różnymi 

drogami: rozwój bezpośredni, rozwój z przeobrażeniem niezupełnym, rozwój z przeobrażeniem 

zupełnym 



 

  

Owady to najliczniejsza gromada zwierząt. Do najważniejszych rzędów należą: ważki, karaczany, 

prostoskrzydłe, pchły, chrząszcze, motyle, muchówki, błonkówki. 

 

 


