




PTAKI Pochodzą od gadów. Dowodem na ich 

pochodzenie jest praptak, który posiadał zarówno 
cechy gadzie, jak i ptasie.



Ptaki
To bardzo zróżnicowana 

grupa kręgowców, u 
których budowa ciała, 

związana jest ze 
zdolnością     do lotu. 
Różnią się ubarwieniem, 

wielkością, trybem 
życia                          

i zajmowanym 
środowiskiem. Ich 
skóra jest sucha, 

pozbawiona gruczołów 
(z wyjątkiem gruczołu 

kuprowego).        
Obecnie   na świecie 
żyje około 10 tys. 
gatunków ptaków,        

z czego w Polsce około 
400.



Stała, wysoka temperatura ciała umożliwia ptakom dużą 
aktywność nawet przy niskich temperaturach. Pozwala im to           

na zachowanie aktywności zimą, długotrwałe szybowanie 
wysoko nad ziemią, w rejonach, w których panują często 

niskie temperatury. Także dzięki tej właściwości ptaki można 
spotkać w każdym klimacie – również w bardzo zimnych 

obszarach okołobiegunowych.

Ważnym osiągnięciem ewolucyjnym ptaków jest 
- umiejętność utrzymywania stałej 

temperatury ciała niezależnie od temperatury otoczenia.  

Doskonałej wentylacji płuc;

Wysokiej sprawności układu krwionośnego;

Piórom, które chronią ich ciało przed utratą ciepła.









• kości  wypełnione 
powietrzem – tzw. kości 
pneumatyczne, 

• brak zębów,

• kończyny przednie  
przekształcone w skrzydła,

• dobrze rozwinięty zmysł 
wzroku i równowagi,

• opływowy kształt ciała, 

• worki powietrzne,



W układzie oddechowym
ptaka występują worki
powietrzne (brak ich u innych
kręgowców). Gdy ptak
wykonuje wdech podczas lotu,
natlenione powietrze dostaje
się do worków poprzez płuca.
Gdy ptak robi wydech,
powietrze z worków
powietrznych przechodzi przez
płuca. Dzięki temu podczas lotu
w płucach zawsze jest
powietrze z tlenem. Worki
powietrzne zmniejszają ciężar
ciała ptaka. Przede wszystkim
jednak dzięki ich obecności
organizm posiada zawsze
zapasy tlenu potrzebnego
do wytwarzania energii
niezbędnej przy intensywnej
pracy mięśni podczas lotu.



• kości  wypełnione 
powietrzem – tzw. kości 
pneumatyczne, 

• brak zębów,

• kończyny przednie  
przekształcone w skrzydła,

• dobrze rozwinięty zmysł 
wzroku i równowagi,

• opływowy kształt ciała, 

• worki powietrzne,

• mała, bardzo lekka, owalna 
głowa, w której bezzębne 
szczęki okrywa dziób,

• grzebień na mostku, 
stanowiący miejsce 
przyczepu mięśni 
poruszających skrzydłami.





BUDOWA ZEWNĘTRZNA ptaka wiąże się z jego trybem życia. 

Przednia część głowy jest wydłużona, a rogowe osłony 
szczęk tworzą dziób. Zależnie od tego, czym żywi się 

ptak, dzioby mają różną wielkość i kształt. 



Kończyny tylne służą głównie do 
poruszania się na lądzie, a u 
ptaków związanych z wodą –

również dopływania, nurkowania 
lub brodzenia



Ptaki wędrowne w czasie przelotu tworzą klucze. Lot w kluczu
zmniejsza zużycie energii przez ptaki lecące za przewodnikiem
– pierwszym ptakiem w kluczu. Formowanie się stada w klucz
ułatwia więc ptakom wspólny lot.



Wszystkie ptaki są zwierzętami jajorodnymi

Budowa jaja Sprawdź w podręczniku , jakie znaczenie dla
rozwijającego się zarodka mają poszczególne
elementy jaja.



Większość ptaków opiekuje się swoim 
potomstwem – takie ptaki, to gniazdowniki.



Ptaki, których pisklęta zdolne są do 
samodzielnego życia po wykluciu, to 

zagniazdowniki.




