
Ćwiczenie nr 1 (BIORÓŻNORODNOŚĆ) 
Regnum: ANIMALIA 

Subregnum: Metazoa 
Ph.: Cnidaria 

 
1. Na wybranych przykładach dokonaj analizy ogólnego planu budowy 
parzydełkowców, ze zwróceniem szczególnej uwagi na cechy diagnostyczne. 

a) budowa polipa: Hydra vulgaris –rysunek, Laomedea sp.(fragment 
kolonii) – rysunek, Actinia equina 

b)  dokonaj analizy budowy hydromeduzy i scyphomeduzy. Różnice i  
podobieństwa  podaj w tabelce. 

2. Obejrzyj  różne gatunki Cnidaria , porównaj ich budowę i przy pomocy podręczników 
podaj ich klasyfikację. Wykaz gatunków prezentowanych na ćwiczeniach: Hydra 
vulgaris, Obelia sp., Cordylophora sp., Laomedea sp. Physalia sp., Aurelia aurita, 
Actinia equina, Acropora sp., Meandrina sp., Fungia sp., Gorgonia sp., Pennatula sp., 
 

Ph: Platyhelminthes 
 
3. Cechy diagnostyczne wolnożyjących robaków płaskich: 

 a) zaobserwować różne kształty ciała i rozmieszczenie oczu różnych 
gatunków wirków 
b) obserwacja sposobu poruszania się wirków 

4. Cechy diagnostyczne pasożytniczych robaków płaskich: 
a) obejrzeć i narysować narządy przyczepu wybranych przedstawicieli 
przywr i tasiemców; 

5. Po dokładnym obejrzeniu podaj systematykę prezentowanych na ćwiczeniach 
robaków płaskich: 

Planaria alpina, Dendrocoelum lacteum, Fasciola hepatica, Polystoma 
sp., Taenia solium, Taenia saginata, Diphyllobothrium latum, 
Echinococcus granulosus 

 
Ph: Nematoda 

 
6. Cechy diagnostyczne nicieni: 

a) Ascaris suum – morfologia samca i samicy glisty świńskiej – 
porównać budowę zewnętrzną samca i samicy 

7. Trichinella spiralis – rysunek larwy w mięśniu 
8. Obserwacja nicieni pasożytniczych prezentowanych na ćwiczeniach: Ascaris suum, 
Parascaris equorum, Enterobius vermicularis, Trichinella spiralis. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objaśnienia: 
 
ad.1a rysunek i obserwacja: 
Hydra sp.:  tentacula (czulki), hypostom (wzgórek gębowy), stopa, trzon ciała; 
Laomedea sp. - hydrant, perisark, cenosark, gonangium; 
Actinia equina  - wieniec czułków, tarcza okołogębowa, otwór  
gębowy, podeszwa,trzon ciała. 
 
ad.1b obserwacja: 
hydromeduza: - gonady, manubrium, tentacula, otwór gębowy, kanał okrężny, kanał 
promienisty, żagielek; scyphomeduza: - płaty gębowe, otwór gębowy,  kanały układu 
gastrowaskularnego  (radialne, adradialne, interradialne), kanał okrężny, czułki, gonady.  
 
ad. 4a. rysunek: opisthohaptor (tarcza czepna Polystoma sp.): przyssawki,  

       haki; scolex (główka Taenia solium): wieniec haczyków, 
       acetabulae (przyssawki), szyjka; 
 

ad. 7. rysunek:  larwa, ścianka cysty, zdegenerowane włókno mięśniowe,  
       zdrowe włókno mięśniowe 



 
Ćwiczenie nr 2 (BIORÓŻNORODNOŚĆ) 

 
Ph: Annelida 

 

1. Cechy diagnostyczne pierścienic: 

a) obserwacja budowy zewnętrznej przedstawicieli różnych gromad pierścienic 

(Nereis sp.,Arenicola marina, Lumbricus terrestris, Hirudo medicinalis). 

Różnice i podobieństwa podaj w tabelce.  

b)  Nereis sp. – rysunek parapodium 

2. Podaj systematykę prezentowanych na ćwiczeniach pierścienic:  Nereis sp., 

Arenicola marina, Lumbricus terrestris, Tubifex tubifex, Hirudo medicinalis, 

Piscicola geometra. Wypisz w zeszycie miejsca ich występowania.   

 

Ph: Mollusca 

 

3. Cechy diagnostyczne Mollusca: 

a) budowa muszli mięczaków (Chiton sp., Helix pomatia, Mya arenaria, Nautilus 

sp., Sepia oficinalis). 

b) Rysunek muszli ślimaka, małża i mątwy. 

c) analiza porównawcza budowy zewnętrznej i wewnętrznej wybranych 

przedstawicieli 

mięczaków: ( Chiton sp.; Helix pomatia lub inny przedstawiciel ślimaków; Unio 

sp.; Loligo  sp.; Octopus sp.). 

4. Zapoznanie się z przedstawicielami mięczaków podlegających prawnej 

ochronie w Polsce. 

 

 
 
 

 
Objaśnienia: 
 
ad.1a.obs.: głowa (caput), segment przedgębowy (prostomium), oczy (oculi), segment 
gębowy (peristomium), segmenty korpusu, ostatni segment ciała (pygidium),szczecinki, 
parapodia, przyssawki u pijawek. 
 
ad.1b.rys.: gałąź grzbietowa (notopodium), wąs grzbietowy (cirrus dorsalis), gałąź 
brzuszna (neuropodium), wąs brzuszny (cirrus ventralis), igły wzmacniajace 
(aciculae),szczeci (chaetae setae). 
 
ad.3a.i 3b.obs.: muszla chitona: 8 płytek pokrytych tegumentum, wyrostki płytek 
zbudowanych z articulamentum, blaszki gładkie i blaszki strzępiaste; 
 
rys.:  muszla slimaka: wysokość i szerokość muszli, szczyt(apex), skręt (anfracus), 
skrętka (spira), szew (sutura), dołek osiowy (umbilicus), otwór  muszli (apertura), warga 
wewnętrzna, wieczko (operculum); 
 
rys.:  muszla małża:    wierzchołek (apex), linia płaszcza, zatoka linii płaszcza, odciski 
mięśni zwieraczy: przedniego i tylnego; więzadło (ligamentum), zamek (cardo), linie 
przyrostów; muszla Łodzika:  ściana muszli, komory, przegrody między komorami, 
syfon; 
rys.: muszla Sepia sp.: proostracum, phragmoconus, rostrum; 
 
morfologia Helix sp: głowa, czułki, krawędź płaszcza, noga, inne elementy morfologii 
opisane na preparacie; 

 
morfologia Unio sp.: opis podany na preparacie; 

 
morfologia Chitona sp.: głowa, otwór gębowy, noga, odbyt, skrzela typu ctenidia, brzeg 
płaszcza i bruzda płaszczowa; estety w płytkach; 

 
morfologia Loligo sp.: głowa, otwór gębowy, oczy, fałd płaszcza (pallium), jama 
płaszczowa, ramiona (8 krótkich i 2 długie), lejek (infundibulum), płetwy skórne, 
ctenidium, worek trzewiowy, jelito; 

 
morfologia Octopus sp.: głowa, oczy, ramiona (8 z   przyssawkami bez chitynowych 
haków), lejek, krótkie ciało okryte płaszczem; 
 



Ćwiczenie nr 3 (BIORÓŻNORODNOŚĆ) 
 
Ph: Arthropoda 

 

1. Diagnostyka i klasyfikacja na poziomie podtypów (zestawienie cech podaj w 

tabelce) 

 

Subph: Chelicerata 

 

2. Analiza porównawcza morfologii zewnętrznej wybranych gatunków Chelicerata: 

Limulus polyphemus, Buthus sp., Chelifer cancriodes, Araneus diadematus, Ixodes 

ricinus; 

3. Przegląd wybranych  przedstawicieli pajęczaków. Wypisz gatunki pająków 

podlegające ochronie prawnej w Polsce 

 

Subph.: Crustaceomorpha 

 

4. Na wybranych przykładach zaobserwuj zróżnicowanie   morfologiczne 

skorupiaków z podkreśleniem cech wspólnych dla podtypu: 

a) dokonaj analizy tagmizacji ciała wymienionych gatunków: Apus cancriformis, 

Daphnia sp., Cyclops sp.,Lepas sp., Potamobius leptodactylus, Pagurus 

sp.,Gammarus sp., Porcellio sp.; 

b) rysunek odnóży: 

 typu phyllopodium (Apus sp.)  

 typu stenopodium   (Potamobius leptodactylus) 

 

5. Przegląd wybranych gatunków z podgromady  Malacostraca: 

Pagurus sp., Leander adspersus, Palaemon sp., Crangon crangon, Gammarus 

sp., Asellus aquaticus, Porcellio sp., Squilla mantis. 

 
 
 
 
 
 
 
Objaśnienia: 

ad. 2.obserwacja: 

Limulus sp.: prosoma, opisthosoma (mesosoma i metasoma), telson, 

carapax, oczy proste i oczy złożone, chelicery, pedipalpi, 4 p. odnóży 

krocznych, chilaria, ruchome kolce opisthosomy, płytki genitalne, 5 p. 

blaszkowatych odnóży odwłokowych z blaszkami skrzelowymi; 

Buthus sp.: prosoma, opisthosoma (mesosoma i  metasoma), kolec 

jadowy, chelicery, pedipalpi, 4 p. odnóży krocznych, wieczka płciowe, 

grzebyczki (pectines), 4 p. przetchlinek worków płucnych;  

Chelifer sp.: prosoma, opisthosoma (12 segm. z widocznymi tergitami i 

sternitami), chelicery, pedipalpi, 4 p. odnóży krocznych; 

Araneus sp. : wyszukać elementy ujęte w punkcie 1.; 

Ixodes sp. : prosoma, opisthosoma, ryjek (hypostom), 

chelicerae, pedipalpi; 4p. odnóży krocznych, przetchlinki, odbyt; 

ad. 4b. rysunek: 

phyllopodium: pień protopoditu, endity, endopodit, epipodit, egzopodit;  

stenopodium: jednogałęziste odnóże kroczne 1p. raka ( coxopodit, 

basidiopodit,ischiopodit, meropodit, carpopodit, propodit, daktylopodit); 

 
 



 
 Ćwiczenie nr 4 (BIORÓŻNORODNOŚĆ) 

 

Ph: Arthropoda 

Subph.:Labiata (= Atelocerata) 

Supercl.: Myriapoda 

1. Obserwacja wybranych gatunków Chilopoda (Lithobius  forficatus, Geophilus 

electricus, Scolopendra gigantea, Scutigera coleoptrata) i Diplopoda (Schizophyllum  

sabulosum, Julus sp. Polydesmus complanatus, Spirobolus sp.) 

Supercl.: Insecta (s. L.) = Ectognatha 

2. Analiza cech diagnostycznych owadów: 

a) tagmizacja ciała; 

b) analiza podstawowych aparatów gębowych (gryzący, kłująco-ssący, ssący, 

liżący). Rysunek aparatu gębowego gryzącego. 

c) obserwacja typów czułków występujących u owadów (nitkowaty, 

wachlarzowaty, pierzasty, buławkowaty, szczeciniasty, kolankowy) 

d) zróżnicowanie odnóży przy tym samym planie budowy.  Rysunek dowolnie 

wybranego odnóża; 

e) podstawowy plan budowy skrzydeł i ich zróżnicowanie. 

f) Przydatki odwłokowe 

g) metamorfoza (holo- i hemimetabolia). 

h) Rysunek gąsienicy dowolnie wybranego motyla 

3. Przegląd systematyczny wybranych przedstawicieli owadów (zapoznaj się z 

charakterystyką, pospolitymi przedstawicielami, a także gatunkami chronionymi 

występującymi w Polsce).  

Dokonaj w zeszycie charakterystyki podanych  rzędów: Odonata, Blattodea, 

Orthoptera, Hemiptera, Coleoptera, Diptera, Hymenoptera, Lepidoptera. Dane 

umieść w tabelce. 

 

Objaśnienia: 
ad. 1. obserwacja: 

Lithobius sp. :głowa, czułki (antennae), korpus; makrotergit, mikrotergit, 
płytka brzuszna (sternit), odnóża kroczne, odnóża płciowe (gonopodia), 
otwór płciowy. 
Schizophyllum sp. : głowa, czułki, pole oczne, pierścień szyjny (collum), 
segmenty pojedyncze i diplosegmenty, gonopodia odnóża korpusu, 
strefa wzrostu, płytka analna. 

ad. 2. Obserwacja i rysunek: 
 

b) nadustek (clypeus), warga górna (labrum), żuwaczki (mandibulae), 
szczęki (maxillae), głaszczki szczękowe (palpi maxillares), żuwki zewnętrzne 
(lobi externi), żuwki wewn. (lobi interni), języczki (glossae), przyjęzyczki 
(paraglossae), głaszczki wargowe (palpi labiales), przedbródek 
(praementum), bródka (mentum), podbródek (submentum), dzióbek 
(rostrum), haustellum, tarcza oralna, labellum, nibytchawki. 
 
d) biodro (coxa) , krętarz (trochanter), udo (femur), goleń  (tibia), stopa 
(tarsus) 
 
e) nasada skrzydła (basis); wierzchołek skrzydła (apex); krawędź przednia, 
krawędź tylna, żyłki: ramienna (costa – C), podramienna (subcosta – Sc), 
szprychowa (radius – R), środkowa (media – M), łokciowa (cubitus – Cu), 
pachowa (anales – A), jugalna (jugales – J), znamię skrzydłowe 
(pterostigma), węzełek (nodus), łukówka (arcus); skrzydło pluskwiaka: 
zakrywka (membrana), przykrywka (corium – c), wstawka (embolium – e), 
klinik (cuneus – cn), międzykrywka (clavus – cl); 
f)  pokładełko ortopteroidalne, szablaste(Orthoptera), pokładełko 
teleskopowe (Musca domestica), żądło pszczoły, wyrostki rylcowe (cerci) i 
wyrostki trzonkowe(styli) 
 

 g) poczwarka zamknieta (pupa obtecta); 
larwa polipodialna – gąsienica: głowa, segmenty korpusu, odnóża 
tułowiowe, posuwki. 
 

 



Ćwiczenie nr 5 (BIORÓŻNORODNOŚĆ) 
Ph: Chordata 

SubPh: Vertebrata 

Divisio: Agnatha 
Classis: Cyclostomata 
 

1. Lampetra fluviatilis - pokrój ciała 
 

Divisio: Gnathostomata 
Classis: Chondrichtyes 

 
1. Squalus sp. (koleń) - pokrój ciała 
2. Rysunek łuski plakoidalnej kolenia 
3. Raja sp. (płaszczka) - pokrój ciała 

 
Classis: Osteichtyes 
 

4. Wykonaj rysunki: 
a) łuski cykloidalnej karpia Cyprinus carpio 
b) łuski ktenoidalnej okonia Perca fluviatilis 
6. Przegląd systematyczny wybranych przedstawicieli ryb kostnoszkieletowych: 

Rząd – Acipenseriformes 
Acipenser sturio (jesiotr) - pokrój ciała  

Rząd - Polypteriformes 
Polypterus bichir (miastuga) - pokrój ciała 

Rząd - Cypriniformes 
  Rutilus rutilus (płoć) - pokrój ciała  
        Rząd - Perciformes 

Perca fluviatilis (okoń) -  pokrój ciała 
 

Przeanalizuj budowę morfologiczną wymienionych gatunków. Wypisz w tabelce 
najważniejsze cechy budowy i środowisko życia. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Ph: Chordata 
  SubPh: Vertebrata 
    Divisio: Gnathostomata 
       Classis: Amphibia 
           SubClassis:Apsidospondyli 
 
7. Morfologia i pokrój ciała: 
a) larwa żaby (Rana sp.) – rysunek 
b) forma dorosła: Rana esculenta, R. lesone, R. ridibunda, R. temporaria, Bufo bufo, B. 
viridis, Bombina bombina, B. variegata, Hyla arborea, Pelobates fuscus 
 
            SubClassis:Lepospondyli 
 
8. Morfologia i pokrój ciała 
a) larwa traszki (Triturus sp.) – rysunek  
b) forma dorosła: Triturus vulgaris, T. cristatus, T. alpestris, Salamandra salamandra  
 
Wypisz w tabelce środowisko życia prezentowanych na ćwiczeniach płazów. 
 
 
 
 

Objaśnienia:  

ad. 1. Obs.: odcinki ciała (głowowo - skrzelowy, tułowiowy, ogonowy), płetwy: 

ogonowa, grzbietowa, oko, otwór nosowy, otwory skrzelowe zewnętrzne, 

przyssawka gębowa. 

ad. 2. Obs.: płetwy: piersiowe, brzuszne, grzbietowe, ogonowa (heterocerkiczna), 

otwór gębowy i nosowy, oczy, tryskawka, szpary skrzelowe, ujście kloaki 

ad. 3. rysunek: płytka podstawowa, ząbek 

ad. 4.Obserwacja: płetwy: piersiowe, brzuszne, grzbietowe, ogonowa 

(heterocerkiczna), otwór gębowy i nosowy, oczy, tryskawka, szpary skrzelowe, 

ujście kloaki.  

ad. 5. rysunek: a) pierścienie rocznych przyrostów 

    b) ząbki, pierścienie rocznych przyrostów  

ad. 7a i 8a. rysunek: głowa, tułów, oczy, otwór skrzelowy lub skrzela. 
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Ćwiczenie 6 (BIORÓŻNORODNOŚĆ) 
Ph: Chordata 
   SubPh: Vertebrata 
      Divisio: Gnathostomata 
         Classis: Reptilia 
            SubClassis: Anapsida 
 
1. Emys orbicularis – morfologia zewnętrzna. 

a) pancerz żółwia – rysunek 
 
            SubClassis: Lepidosauria 
 
2. Morfologia zewnętrzna wybranych gatunków rzędu Squamata: 

Rysunek układu tarczek brzusznych wybranego gatunku: 
a) jaszczurki (Lacerta sp.)  
b) padalca (Anguis fragilis) 
c) węża ( Natrix natrix, Elaphe longissima). 

 
3. Przegląd systematyczny krajowych gadów:  

 
Jaszczurka zwinka i żyworódka (Lacerta agilis, L. vivipara) 
padalec zwyczajny (Anguis fragilis) 
żmija zygzakowata (Vipera berus) 
gniewosz plamisty(Coronella austriaca) 
wąż esculapa (Elaphe longissima) 
zaskroniec zwyczajny (Natrix natrix) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ph: Chordata 
   SubPh: Vertebrata 
      Divisio: Gnathostomata 
         Classis: Aves 
 

4. Topografia ciała 
5. Budowa nogi 
6. Budowa skrzydła 
7. Dzioby ptaków - obserwacja 
8. Nogi ptaków –  rysunek   
9. Pióra ptaków: 

a) budowa pióra konturowego - rysunek 
b) typy piór - obserwacja  

10. Wypisz pełną systematykę wybranych przedstawicieli z kilku rzędów:   
- perkoz dwuczuby (Podiceps cristatus) 
- kaczka (Anas sp.) 
- myszołów (Buteo sp.) 
- dzięcioł czarny (Dryocopus martius) 
- łyska (Fulica atra) 
- przepiórka (Coturnix coturnix) 
- czapla ( Ardea sp.) 

 

Objaśnienia: 
 

ad.1: rysunek: Carapax (sc.: nuchale, vertebralia, costalia, marginalia), plastron (sc.: 
gularia, humeralia, pectoralia, abdominalia, femoralia, analia). 
 

ad.4: skrzydła, dziób, kończyny tylne, (skok pokryty łuskami, palce), sterówki, lotki, 
powieki 
 

ad.5: obs.: skok, palce 2 -4, palec 1, łuski rogowe, pazury. 
 

ad.6. obs.: ramię, przedramię dłoń, lotki I i II rzędu, skrzydełko) 
 
ad.8.rysunek: tarso-metatarsus, digit pedis, palce 2-4 , łuski rogowe, unguis  
 

ad.9a: rysunek: oś pióra (calamus+rhachis) vexillum  
 

ad.9b: obs.: pióra konturowe (pióra  pokrywowe, lotki i sterówki), puch.  
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Ćwiczenie nr 7 (BIORÓŻNORODNOŚĆ) 

 

Ph: Chordata 

   SubPh: Vertebrata 

      Divisio: Gnathostomata 

          Classis: Mammalia  

 

1. Włosy i ich przekształcenia - obserwacja 

a) włosy żyrafy i antylopy 

b) kolce jeża i jeżozwierza  

2. Łuski rogowe 

3. Rogi i poroża 

a) rogi antylopy (Bovidea) – rysunek  

b) poroża jelenia (Cervus sp.) - rysunek 

4. Pazury, kopyta i racice – obserwacja    

5. Oznaczyć kilka gatunków z wybranych rzędów i wypisać ich pełną systematykę 

 

Objaśnienia: 

ad.2. obs.: łuski rogowe na ogonie pancernika 

ad.3a i 3b: rysunek: rogi antylopy(wytwór rogowy) możdżeń, 

poroże jelenia (wytwór kostny)  – róza, tyka, scypuł (warstwa pokrywająca 

podczas wzrostu poroża) 

ad.4. obs.: pazury piżmaka – róg podeszwowy, róg ścienny; kopyto konia i racice owcy – 

kostne człony palców, rogowe kopyto, strzałka. 

 
 

 
 
 
 


