
Rešitve: 18. 3. 2020 – 25. 3. 2020 
 

Nespolno in spolno razmnoževanje živali (sreda, 18. 3. 2020, 1 šolska ura) 
- pomen razmnoževanja  

Organizmi se razmnožujejo zato, da se ohrani vrsta (da organizmi ne izumrejo) 

- nespolno razmnoževanje (značilnosti, primeri nespolnega razmnoževanja, prednosti in slabosti)  

- spolno razmnoževanje (značilnosti, prednosti in slabosti)  

NESPOLNO RAZMNOŽEVANJE SPOLNO RAZMNOŽEVANJE 
-  deli organizmov: rastline -potaknjenci 

                                spužve (trdoživ) – brstenje 
- Celična delitev : - praživali (ameba, paramecij) 

- združitev dveh spolnih celic (oploditev)- nastane 
ZIGOTA (spojek) 
moška spolna celica – semenčice 
ženska spolna celiva - jajčece 
 

Značilnosti: . dovolj je en osebek, vsi osebki so enaki (kloni) Značilnosti: osebki so si različni 

PREDNOSTI  SLABOSTI PREDNOSTI SLABOSTI 

-dovolj je en osebek (ni 
izgube energije za iskanje 
spolnega partnerja) 
- v kratkem času dobimo 
veliko število osebkov 
- uspešnejše pri naselitvi 
novega okolja 

-vsi organizmi so enaki, kar 
pomeni, da imajo manjšo 
možnost preživetja ob neugodni 
spremembi v okolju 
(pomanjkanju hrane, suši, zimi 
…) saj se vsi odzovejo enako in 
lahko vsi propadejo 

- raznoliki osebki, 
kar pomeni da imajo 
večjo možnost 
preživetja 
(prilagoditve) v 
spreminjajočih se 
življenjskih okoljih 

-poraba energije za 
iskanje spolnega partnerja 
-dolg razvoj  
- malo potomcev 

 
 

Zgradba spolnih organov, razvoj spolnih celic in oploditev (ponedeljek, 23. 3. 2020; 1. šolska ura) 
 

- zgradba spolnih organov in razvoj spolnih celic, dvospolniki  

Spolne celice nastajajo v spolnih organih: 

- moški spolni organ: - penis-spolni ud - prenos semenčice v žensko telo 

                                       - moda (skrita v mošnji) – nastanek moških spolnih celic 

                                       - semenovod – pot za semenčice do prostate 

   - ženski spolni organ: - 2 jajčnika – nastanek ženskih spolnih celic – jajčec 

                                           - 2 jajcevoda – pot (cevka) za potovanje jajčec 

                                             - maternica – v njej se razvija zarodek 

dvospolniki – hermafroditi:- organizmi z ženskimi in moškimi spolnimi organi v enem telesu (školjke, polži, korale) 

enospolniki- organizmi ločenih spolov (samec in samica) 

- oploditev (zunanja, notranja; primeri)  

Notranja oploditev- do združitve jajčeca in semenčice (spermija) pride v notranjosti samičinega (ženskega) telesa 

Npr. :  sesalci: krava, pes; ptice: kura, fazan,   plazilci: kače, krokodil,    … 

Zunanja oploditev: - oploditev jajčne celice poteka zunaj telesa samice; značilna za vodne organizme ( ribe- 
drstenje) 

- jajcerodni organizmi (primeri)  - organizmi katerih zarodek se razvija zunaj telesa samice (ptice, plazilci- ležejo 
jajca) 

- živorodni organizmi (primeri)  - organizmi katerih zarodek se razvija znotraj telesa samice (sesalci ) 
 
 
 
 
 



 
Razvoj zarodka in osebni razvoj (ponedeljek, 23. 3. 2020, 2. šolska ura; sreda 25.5. 2020, 1. šolska ura) 

 
- spojek – zigota- oplojena jajčna celica 

- zarodek -  nastane, ko se spojek začne deliti (več celic skupaj) 

- razvoj zarodka (kje, primeri): 

Razvoj zarodka: 

1.zigota 

2. zarodek 

3. ličinka oz. mladič (niso spolno dozoreli) 

4. odrasli (spolno zreli) 

5. smrt 

                                           -  v vodnem okolju (morski ježki, korale) 

                                           - v jajcu (ptice, plazilci) 

                                            - v materinem telesu (sesalci) 

- ličinke-mladiči : - nespolno zreli osebki 

 

- razvoj žuželk (popolna in nepopolna preobrazba; primeri): 

- NEPOPOLNA PREOBRAZBA: jajčece- ličinka (je podobna odrasli živali)- odrasla žival  (kobilica) 

-POPOLNA PREOBRAZBA: jajčece-ličinka-buba- odrasla žival  (metulji) 

 

- razvoj vretenčarjev (ribe, dvoživke, plazilci, ptiči, sesalci)  
Ribe: - drstenje (zunanja oploditev): - ikra – ličinka – odrasla riba 
Dvoživke: - mrest (oplojena jajčeca) – ličinka (paglavec, živi v vodi, diha s škrgami, )- odrasla žaba (diha s pljuči, 
vlažno kožo) 
Plazilci:-jajce (valjenje s toploto)- mladiči (popolnoma samostojni) – odrasel plazilec 
Ptiči: - jajce (valjenje-starši) – mladiči (operjeni – puhavci; neoperjeni – goliči) – odrasla ptica 
Sesalci: -razvoj znotraj telesa (maternica; preko popkovine dobiva kisik, hranilne snovi)- kotitev- mladič (sesa mleko)-

odrasla žival 


