
„Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 
 

 

 

 

 
 

MINISTERSTWO EDUKACJI 

NARODOWEJ 

 

 

 

 

Anna Guć 

 

 

 

 

 

Charakteryzowanie roślin 621[01].O1.02 
 
 

 

 

 

Poradnik dla ucznia  
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Wydawca 
Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy 
Radom 2007 



„Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 

 1

Recenzenci: 

mgr inŜ. Ewa Marciniak-Kulka 

mgr inŜ. Renata Kacperska 

 

 

Opracowanie redakcyjne: 

mgr inŜ. Krystyna Kwestarz 

 

 

Konsultacja: 

mgr inŜ. Marek Rudziński 

 

 

 

 

 
 

Poradnik stanowi obudowę dydaktyczną programu jednostki modułowej 621[01].O1.02 
„Charakteryzowanie roślin”,  zawartego w modułowym programie nauczania dla zawodu 
ogrodnik. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wydawca  
Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy, Radom 2007



„Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 

 2

SPIS TREŚCI  

 
1. Wprowadzenie 3 
2. Wymagania wstępne 5 
3. Cele kształcenia 6 
4. Materiał nauczania 7 

4.1. Budowa i fizjologia roślin 7 
4.1.1. Materiał nauczania 7 
4.1.2. Pytania sprawdzające 11 
4.1.3. Ćwiczenia 11 
4.1.4. Sprawdzian postępów 12 

4.2. Cechy morfologiczne i charakterystyka roślin 13 
4.2.1. Materiał nauczania 13 
4.2.2. Pytania sprawdzające 27 
4.2.3. Ćwiczenia 27 
4.2.4. Sprawdzian postępów 29 

5. Sprawdzian osiągnięć 30 
6. Literatura 34 



„Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 

 3

1. WPROWADZENIE  
 

Poradnik będzie Ci pomocny w przyswajaniu wiedzy dotyczącej budowy, charakterystyki, 
rodzajów i gatunków roślin ogrodniczych. Podczas zajęć powinieneś poznać budowę i funkcje 
komórki roślinnej, roślinny nasienne, fizjologię i rozmnaŜanie roślin, funkcjonowanie 
hormonów roślinnych, wartość biologiczną roślin i zastosowanie roślin ogrodniczych oraz 
morfologiczne cechy drzew, krzewów, roślin warzywniczych, kwiatów ozdobnych i wybrane 
gatunki roślin. W poradniku zamieszczono: 
– wymagania wstępne, czyli wykaz niezbędnych umiejętności i wiedzy, które powinieneś 

mieć opanowane, aby przystąpić do realizacji tej jednostki modułowej, 
– cele kształcenia tej jednostki modułowej, czyli co powinieneś umieć na zakończenie 

procesu kształcenia w tej jednostce. 
– materiał nauczania umoŜliwiający samodzielne przygotowanie się do wykonania ćwiczeń 

i zaliczenia sprawdzianów, wykorzystaj do poszerzenia wiedzy wskazaną literaturę 
oraz inne źródła informacji, 

– zestaw pytań sprawdzających –pozwalający odpowiedzieć na pytanie, czy juŜ opanowałeś 
materiał nauczania i jesteś przygotowany do wykonywania ćwiczeń, 

– przykłady ćwiczeń, które zawierają wykaz materiałów, narzędzi i sprzętu potrzebnych 
do realizacji ćwiczenia, 

– sprawdzian postępów – wykonując go powinieneś odpowiadać na pytanie tak lub nie, 
co oznacza, Ŝe opanowałeś materiał albo nie, 

– sprawdzian osiągnięć – test – zestaw zadań sprawdzających twoje opanowanie wiedzy 
i umiejętności z zakresu całej jednostki, 

– wykaz literatury. 
Jednostka modułowa: Charakteryzowanie roślin, jest jednostką, w której będziesz 

korzystał z wcześniej zdobytej wiedzy. Powinieneś więc pamiętać o tym, Ŝe nauki ogrodnicze 
są ściśle związane z biologią, a takŜe chemią i fizyką. Będziesz zatem wykorzystywał wiedzę 
zdobytą na tych przedmiotach. Zdobyta wiedza w wyniku realizacji tej jednostki modułowej, 
pozwoli Ci w przyszłości lepiej planować i organizować procesy produkcji ogrodniczej. 
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Schemat układu jednostek  modułowych 

621[01].O1 
Podstawy produkcji ogrodniczej 

621[01].O1.02 
Charakteryzowanie roślin  

621[01].O1.03 
Charakteryzowanie czynników 

klimatycznych i glebowych 
 

621[01].O1.04 
Planowanie zabiegów upra-

wowych 

621[01].O1.01 
Stosowanie przepisów bezpieczeństwa 

i higieny pracy, ochrony przeciwpoŜarowej 
oraz ochrony środowiska 
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2. WYMAGANIA WST ĘPNE 
 
Przystępując do realizacji programu jednostki modułowej powinieneś umieć: 

– korzystać z róŜnych źródeł informacji, 
– obsługiwać komputer i korzystać z sieci Internet, 
– wykorzystywać wiedzę i umiejętności zawarte w jednostkach modułowych 

zrealizowanych w ramach podstaw produkcji ogrodniczej, 
– wykorzystywać wiedzę biologiczną, 
– posługiwać się metodami planowania, 
– zachowywać zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, 
– oceniać przestrzeganie zasad ochrony środowiska, 
– prezentować swoje prace i osiągnięcia, 
– oceniać skutki błędnych decyzji technologicznych, 
– podejmować decyzje, 
– wykorzystywać wiedzę i umiejętności dotyczące oceny rozwiązań technologicznych 

w ogrodnictwie. 
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3. CELE KSZTAŁCENIA  
 

W wyniku realizacji programu jednostki modułowej powinieneś umieć: 
− scharakteryzować budowę oraz określić funkcję komórki roślinnej, 
− określić gospodarcze i uŜytkowe znaczenie roślin, 
− scharakteryzować rośliny nasienne, 
− określić przebieg fizjologicznych procesów roślin, 
− określić rolę hormonów we wzroście i rozwoju roślin, 
− scharakteryzować i określić sposoby rozmnaŜania roślin, 
− określić wartość biologiczną roślin, 
− określić zastosowanie poszczególnych grup roślin, 
− rozpoznać oraz scharakteryzować gatunki drzew i krzewów, 
− rozpoznać oraz scharakteryzować gatunki roślin warzywniczych, 
− rozpoznać oraz scharakteryzować gatunki kwiatów ozdobnych. 
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4. MATERIAŁ NAUCZANIA  
 
4.1. Budowa i fizjologia roślin 
 
4.1.1. Materiał nauczania 
 
Budowa komórki roślinnej i jej funkcje 

Organizmy roślinne róŜnią się od siebie wielkością i wyglądem zewnętrznym. Jednak 
ich wspólną właściwością jest to, Ŝe wszystkie zbudowane są z komórek. Ciało niektórych 
z nich to tylko jedna komórka, która spełnia wszystkie czynności Ŝyciowe 
np. jednokomórkowe glony: pierwotek i chlorella. Większość roślin zbudowana jest  jednak 
z licznych wyspecjalizowanych komórek, tworzących tkanki. Podstawową jednostką 
budulcową i funkcjonalną kaŜdego organizmu jest komórka. Budowę komórki roślinnej 
przedstawia rysunek 1. 
 

 
Rys. 1. Budowa komórki roślinnej [www.wsp.krakow.pl/ibe/prestenations/komorka/komorka_1.ppt] 
 

Komórki róŜnią się od siebie kształtem i wielkością. Ich wymiary są z reguły niewielkie, 
rzędu kilku mikrometrów, dlatego moŜemy je zobaczyć tylko pod mikroskopem. Postaraj 
się wyobrazić sobie komórkę jako rodzaj fabryki, w której kaŜdy element wykonuje określoną 
pracę: 
– ściana komórkowa – mocniejsza i grubsza od błony komórkowej jest zbudowana 

z celulozy; pełni funkcję ochronną i nadaje komórce kształt, 
– błona komórkowa – jest półprzepuszczalna, przepuszcza niektóre substancje do wnętrza 

i na zewnątrz komórki; pełni teŜ funkcję ochronną, 
– cytoplazma – substancja zawierająca składniki płynne i stałe struktury; wypełnia wnętrze 

komórki, 
– jądro komórkowe – pełni nadrzędną rolę w procesie rozmnaŜania, kieruje wszystkimi 

czynnościami Ŝyciowymi komórki, 

Chloroplasty 

Ściana 
komórkowa 

Błona 
komórkowa 

Wakuola 
(wodniczka) 

Mitochondria 

Jądro komórkowe  

Cytoplazma 

Rybosomy 

  

Siateczka śród-
plazmatyczna  
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– mitochondria – w nich odbywa się oddychanie komórkowe, wytwarzanie 
i przekształcanie energii potrzebnej komórkom do ich procesów Ŝyciowych, 

– chloroplasty (ciałka zieleni) – występują tylko w komórkach roślinnych; zawierają 
zielony barwnik – chlorofil, w nich następuje pochłanianie energii świetlnej 
i przetwarzanie jej w energię chemiczną czyli odbywa się proces fotosyntezy, 

– wakuole (wodniczki) – zawierają sok komórkowy, który zawiera białka, cukry oraz 
produkty zbędne i wodę, 

– rybosomy – miejsce syntezy (powstawania) białka, 
– siateczka śródplazmatyczna – uczestniczy w transporcie produktów w komórce; zawiera 

równieŜ rybosomy. 
 
Tkanki i organy 

Tkanka to zespół komórek o podobnej budowie, wyspecjalizowanych w pełnieniu 
określonych funkcji w organizmie. Tkanki tworzą organy czyli korzenie, liście, łodygi, kwiaty 
i owoce, a połączone organy tworzą roślinę. Główne funkcje organów roślinnych zostały 
przedstawione w tabeli 1. 
 
Tabela 1. Funkcje organów roślinnych [opracowanie własne] 

Organy roślinne 
 

Podstawowe funkcje 

korzeń − przytwierdza roślinę do podłoŜa, 
− pobiera z gleby wodę wraz z solami mineralnymi, 
− moŜe równieŜ pełnić rolę magazynu wytwarzanych przez roślinę 

związków organicznych, 
łodyga − utrzymuje w odpowiednim połoŜeniu liście, kwiaty i owoce, 

− przewodzi wodę wraz z solami mineralnymi od korzeni 
do pozostałych organów, 

− transportuje związki organiczne z liści do kwiatów, korzeni, 
− w łodygach zielonych moŜe zachodzić teŜ proces fotosyntezy, 
− magazynuje wodę, związki organiczne, 

liście − zachodzi w nich proces fotosyntezy, 
− odbywa się w nich proces transpiracji i wymiany gazowej, 
− mogą równieŜ pełnić rolę magazynu wody lub substancji 

pokarmowych, 
kwiaty − słuŜą do rozmnaŜania, 
owoce − chronią nasiona i pomagają w ich rozsiewaniu. 

 
Gospodarka wodna roślin 

Woda znajduje się we wszystkich Ŝywych komórkach roślin. Zawartość wody 
w niektórych tkankach moŜe przekroczyć 90%, a nawet tkanki pozornie suche jak np. tkanki 
nasion w stanie spoczynku, zawierają 10–15% wody. 
Woda pełni w komórce następujące funkcje: 
− jest rozpuszczalnikiem dla wielu substancji, 
− stanowi środowisko, w którym następuje transport substancji odŜywczych, 
− jest substratem w wielu reakcjach biochemicznych, np. dostarcza wodoru w procesie 

fotosyntezy, 
− zapewnia komórkom stan jędrności wskutek przebiegających procesów osmotycznych 

(woda zawarta w wakuolach), 
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− ułatwia utrzymanie odpowiedniej temperatury organizmu roślinnego, (ma ona wysokie 
ciepło właściwe czyli długo się nagrzewa oraz wysokie ciepło parowania). 

Ze względu na wyjątkowe właściwości, woda umoŜliwia przebieg wszystkich reakcji, 
charakterystycznych dla prawidłowych czynności Ŝyciowych. ObniŜenie zawartości wody 
poniŜej normalnego poziomu zmniejsza natęŜenie wielu istotnych procesów fizjologicznych 
i moŜe doprowadzić roślinę do śmierci. 

Komórka roślinna ma zdolność pobierania oraz oddawania wody. U podstaw tych zjawisk 
leŜą fizyczne procesy: dyfuzji i osmozy. 
 Dyfuzja jest to przemieszczanie się cząsteczek od stęŜenia większego do mniejszego. 
Dyfuzja prowadzi do wyrównania róŜnicy stęŜeń substancji dyfundującej, 
czyli przemieszczającej się. 
 Osmoza jest to dyfuzja cząsteczek wody poprzez błonę półprzepuszczalną czyli błonę 
komórkową, oddzielającą dwa roztwory o róŜnych stęŜeniach wody. Woda dyfunduje 
w stronę roztworu, w którym stęŜenie wody jest mniejsze. 
 
Transpiracja 

Jest to wyparowywanie wody przez Ŝywe rośliny. Woda paruje z całej powierzchni 
rośliny, jednak przewaŜa parowanie z liści (poprzez aparaty szparkowe), poniewaŜ ich 
powierzchnia jest o wiele większa od powierzchni pozostałych części rośliny. U roślin 
drzewiastych występuje równieŜ wyparowywanie wody przez przetchlinki znajdujące się 
w korku okrywającym łodygę czyli pień drzewa. 

Ilości wody, które roślina traci w procesie transpiracji muszą być stale uzupełniane przez 
system korzeniowy, gdyŜ w przeciwnym razie roślina więdnie i umiera. Dlatego transpiracja 
jest regulowana przez ruchy aparatów szparkowych (otwieranie i zamykanie szparek) 
w zaleŜności od warunków i potrzeb rośliny. Rośliny stanowisk suchych, w których ilość 
wody dostępnej dla roślin jest ograniczona, mają róŜne przystosowania, np. grubą warstwę 
kutykuli na blaszce liściowej lub powłokę z włosków w postaci kutneru, chroniące je przed 
nadmierną transpiracją. 

 
Fotosynteza 

Rośliny często nazywamy organizmami samoŜywnymi poniewaŜ, mają zdolność 
samodzielnego wytwarzania w swych komórkach związków organicznych (czyli cukrów, 
tłuszczy, białek) z prostych związków nieorganicznych czyli dwutlenku węgla i wody, 
wykorzystując energię światła słonecznego. Proces ten nazywamy fotosyntezą, zachodzi on 
przede wszystkim w zielonych częściach roślin. W komórkach roślinnych fotosynteza odbywa 
się w chloroplastach, bo tylko one zawierają zielony barwnik chlorofil, który wychwytuje 
światło słoneczne jak kolektor słoneczny. Dwutlenek węgla konieczny do fotosyntezy liście 
pobierają poprzez otwarte aparaty szparkowe z powietrza w procesie zwanym asymilacją. 
Woda pobierana jest z gleby przez korzenie i transportowana przez wiązki przewodzące 
poprzez łodygę do liści. Związkiem organicznym produkowanym w procesie fotosyntezy jest 
cukier prosty – glukoza, a jako produkt uboczny powstaje tlen, który jest uwalniany poprzez 
aparaty szparkowe do atmosfery. W czasie fotosyntezy rośliny magazynują w tworzonych 
związkach organicznych pobraną ze słońca energię. Rośliny zielone bezpośrednio 
korzystające z energii słonecznej, zjadane przez zwierzęta roślinoŜerne, umoŜliwiają 
przechodzenie tej energii do kolejnych ogniw łańcucha pokarmowego. 



„Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 

 10

Oddychanie 
Wszystkie organizmy, równieŜ i rośliny, muszą się odŜywiać między innymi po to, by 

uzyskiwać niezbędną do Ŝycia energię. Energia ta musi zostać uwolniona i wykorzystana np. 
jako energia cieplna do ogrzewania lub jako energia słuŜąca do transportu np. glukozy między 
komórkami. Uwalnianie energii odbywa się podczas procesu oddychania komórkowego, który 
zachodzi w kaŜdej komórce, w mitochondrium. 

Oddychanie komórkowe tlenowe polega na rozkładzie związków organicznych (cukrów, 
tłuszczy) przy udziale tlenu na proste związki nieorganiczne – czyli dwutlenek węgla i wodę 
w wyniku czego jest uwalniana energia. Bardzo często w potocznym rozumieniu słowo 
oddychanie mylimy z wymianą gazową. Wymiana gazowa zachodzi we wszystkich 
organizmach równieŜ i roślinnych, gdy pobierają tlen a wydalają dwutlenek węgla. Aby mogło 
odbywać się oddychanie tlenowe konieczna jest wymiana gazowa, która u roślin zachodzi 
poprzez aparaty szparkowe w liściach i przetchlinki na łodygach i korzeniach. W ciągu dnia 
w roślinach odbywa się proces fotosyntezy, jak i oddychania, ale fotosynteza jest znacznie 
intensywniejsza od oddychania. W nocy fotosynteza nie zachodzi ze względu na brak światła, 
a oddychanie odbywa się takŜe w nocy. Łatwo zauwaŜyć, Ŝe procesy te biegną w przeciwnych 
kierunkach. Podczas fotosyntezy jest zuŜywany dwutlenek węgla, a uwalniany tlen 
i magazynowana jest energia, a podczas oddychania odwrotnie, tlen jest zuŜywany, 
a dwutlenek węgla i energia są uwalniane. Rośliny wydzielają znacznie więcej tlenu 
niŜ go zuŜywają, dlatego są dostarczycielami tlenu dla pozostałych organizmów Ŝyjących 
na kuli ziemskiej. 

 
Hormony roślinne czyli fitohormony 
 Regulują wzrost i rozwój roślin. Są to związki organiczne, które w bardzo małych 
ilościach pobudzają, hamują lub w inny sposób modyfikują procesy fizjologiczne roślin. 
O hormonach moŜemy powiedzieć, Ŝe są to związki o charakterze sygnałów chemicznych, 
produkowane przez określone tkanki, transportowane do obszarów rośliny, w których inicjują 
procesy wzrostowe i rozwojowe. NaleŜy pamiętać, Ŝe wiele procesów zachodzących 
w roślinach zaleŜy od relacji zawartości róŜnych regulatorów wzrostu i rozwoju i nie jest 
moŜliwe przypisanie regulacji tych procesów działaniu tylko jednego związku. Do 
najwaŜniejszych fitohormonów naleŜą: auksyny, gibereliny, cytokininy, kwas abscysynowy. 
Auksyny – głównym zadaniem tych hormonów jest stymulowanie wzrostu roślin. Ponadto 
auksyny wpływają na wzrost owoców, ruchy roślin (fototropizm) oraz na zrzucanie liści 
i owoców. Stwierdzono równieŜ, Ŝe nie zapłodnione kwiaty potraktowane auksyną 
powiększają swoją zaląŜnię i przekształcają się w owoce nie posiadające nasion. Zjawisko 
to jest wykorzystywane w ogrodnictwie do produkcji bezpestkowych owoców i warzyw. 
Gibereliny – najlepiej poznanym efektem ich działania jest stymulacja produkcji skrobi 
w nasionach zbóŜ, biorą one równieŜ udział w procesie wychodzenia nasion ze stanu 
spoczynku. Gibereliny wpływają takŜe na płeć kwiatów, szczególnie roślin 
rozdzielnopłciowych, wysoki poziom giberelin w tkankach lub dostarczenie ich z zewnątrz 
sprzyja tworzeniu się kwiatów męskich, czemu towarzyszy zwykle intensywny wzrost 
wegetatywny. Gibereliny biorą udział w indukowaniu kwitnienia roślin, mogą one zastępować 
działanie światła lub niskiej temperatury u roślin wymagających dla kwitnienia długiego dnia 
lub ochłodzenia. 
Cytokininy  – są substancją regulującą tempo podziałów komórkowych, pobudzają wzrost 
objętościowy komórek oraz stymulują róŜnicowanie się chloroplastów. Indukują róŜnicowanie 
się pędów i stymulują wzrost pąków pachwinowych, biorą równieŜ udział w regulacji 
starzenia się roślin oraz wpływają na transport metabolitów w kierunku organów o większej 
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zawartości cytokinin. W ogrodnictwie i rolnictwie stosuje się teŜ syntetyczne cytokininy 
np. do przedłuŜania trwałości ciętych kwiatów. 
Kwas abscysynowy czasem nazywany takŜe dorminą, jest odpowiedzialny za przechodzenie 
roślin w stan spoczynku, hamuje fotosyntezę i syntezę chlorofilu oraz wzrost objętościowy 
komórek oraz transport przez błony komórkowe. Powoduje zamykanie się aparatów 
szparkowych, przyspiesza procesy starzenia organów i tkanek, jest równieŜ odpowiedzialny za 
proces opadania liści, owoców, kwiatów. Odpowiada za stan spoczynku nasion, jest 
inhibitorem kiełkowania. 
 

4.1.2. Pytania sprawdzające 
 

Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 
1. Jak jest zbudowana komórka roślinna? 
2. Co to jest transpiracja? 
3. Jakie znaczenie ma transpiracja dla gospodarki wodnej rośliny? 
4. Jakie róŜnice występują między zachodzącymi w roślinach procesami fotosyntezy 

i oddychania? 
5. Dlaczego o roślinach moŜemy powiedzieć, Ŝe są organizmami samoŜywnymi 

oraz producentami tlenu? 
6. Jaką rolę pełnią hormony roślinne? 
 
4.1.3. Ćwiczenia 
 
Ćwiczenie 1 

Dokonaj analizy budowy i funkcji komórki roślinnej. 

 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) przeanalizować budowę komórki roślinnej zwracając szczególną uwagę na rolę 
elementów: 
− kierujących procesami zachodzącymi w komórce, 
− biorących udział w procesach fizjologicznych omawianych w poradniku, 
− pełniących rolę ochronną, 

2) porównać budowę komórki roślinnej i zwierzęcej, 
3) po wykonaniu analiz i porównań: 

− narysuj komórkę roślinną, 
− opisz rysunek, podkreślając innym kolorem elementy występujące tylko w komórce 

roślinnej, 
− zaprojektować tabelę, w której zostaną scharakteryzowane funkcje wybranych 

elementów budowy komórki (minimum 6 elementów). 
 

WyposaŜenie stanowiska pracy: 
− opis budowy komórki roślinnej, 
− preparaty mikroskopowe komórek roślinnych i zwierzęcych, 
− mikroskopy, 
− rysunki, zdjęcia przedstawiające budowę komórek roślinnych i zwierzęcych, 
− komputer z dostępem do sieci Internet. 
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Ćwiczenie 2 
 Oceń znaczenie i uwarunkowania przebiegu procesów fizjologicznych zachodzących 
w organizmach roślinnych. 
 

Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) przeanalizować opisany w poradniku przebieg procesów fizjologicznych: 
− transpiracji, 
− fotosyntezy, 
− oddychania, 

2) dokonać analizy, a następnie opisać czynności Ŝyciowe przedstawione na umieszczonym 
rysunku ilustrującym przebieg procesów zachodzących w roślinach, 

3) po wykonaniu analizy, określ najkorzystniejsze warunki do przebiegu analizowanych 
procesów oraz scharakteryzuj moŜliwości wpływu człowieka na ich intensywność. 

 
Rysunek do ćwiczenia 2 [2, s.98] 

 
WyposaŜenie stanowiska pracy: 

− komputer z dostępem do sieci Internet, 
− opis procesów fizjologicznych, 
− rysunek ilustrujący przebieg procesów zachodzących w roślinach. 
 
4.1.2. Sprawdzian postępów 

 
Czy potrafisz: 

 
Tak 

 
Nie 

1) rozróŜnić elementy budowy komórki roślinnej? � � 
2) określić rolę elementów budujących komórkę roślinną? � � 
3) zdefiniować pojęcia: fotosynteza, oddychanie, transpiracja? � � 
4) uzasadnić, dlaczego bez roślin zielonych nie moŜe być Ŝycia na 

Ziemi? 
� � 

5) scharakteryzować rolę i zastosowanie hormonów roślinnych 
w ogrodnictwie? 

� � 
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4.2. Cechy morfologiczne i charakterystyka roślin 
 
4.2.1. Materiał nauczania 
 
Rośliny nasienne są obecnie grupą roślin najbardziej dominującą w większości środowisk 
i zaawansowaną w rozwoju ewolucyjnym. Co pozwoliło roślinom nasiennym zdominować 
rośliny zarodnikowe, czyli mszaki i paprotniki oraz podbić świat? Na rozwój roślin 
nasiennych miały wpływ trzy czynniki: wytworzenie nasion, uniezaleŜnienie zapłodnienia od 
obecności wody, rozwój tkanki przewodzącej. Dobrze rozwinięte i sprawnie funkcjonujące 
tkanki przewodzące lepiej zaopatrują roślinę w wodę i sole mineralne oraz produkty 
fotosyntezy, co wpływa korzystnie na wielkość i rozwój poszczególnych organów. Nasiona 
jako twory słuŜące do rozmnaŜania wykazują przewagę nad zarodnikami. Porównanie cech 
nasion i zarodników przedstawiono w tabeli 2. 
 
Tabela 2. Porównanie cech nasion i zarodników [opracowanie własne] 

Nasiona 
 

Zarodniki 

zarodek wielokomórkowy z korzeniem 
zarodkowym, łodyŜką i zawiązkiem liści 

zarodek jednokomórkowy 

tkanka odŜywcza zawierającą substancje 
zapasowe 

minimalne ilości tkanki odŜywczej 

łupina nasienna chroni przed 
niekorzystnymi czynnikami i umoŜliwia ich 
przechowywanie we właściwych warunkach 
przez długi czas 

brak warstwy zabezpieczającej przed 
niekorzystnymi czynnikami 

zarodek moŜe znajdować się w stanie 
uśpienia przez długi czas 

młoda roślina rozwija się z zygoty po 
zapłodnieniu 

 
Rośliny nasienne obejmują dwie główne grupy: nagonasienne zwane równieŜ 

nagozaląŜkowymi i okrytonasienne nazywane teŜ okrytozaląŜkowymi lub roślinami 
kwiatowymi. Cechy charakterystyczne pozwalające odróŜnić rośliny naleŜące do obu grup 
przedstawiono w tabeli 3. 
 
Tabela 3. Porównanie roślin nagonasiennych z okrytonasiennymi [opracowanie własne] 

Rośliny nagonasienne Rośliny okrytonasienne 
 

drzewa, krzewy drzewa, krzewy, rośliny zielone 
liście w postaci igieł lub łusek liście pojedyncze lub złoŜone o róŜnych 

kształtach blaszek liściowych 
kwiaty najczęściej oddzielnie męskie 
i Ŝeńskie o kształcie szyszek 

barwne kwiaty najczęściej obupłciowe 
pojedyncze lub zebrane w kwiatostany 

na łuskach szyszek Ŝeńskich leŜą niczym nie 
okryte nagie zaląŜki 

zaląŜki znajdują się w zaląŜni słupka 

brak owoców wytwarzają owoce 
przykłady roślin: 
jodła pospolita, sosna zwyczajna, modrzew 
europejski, sekwoje, jałowiec pospolity 

przykłady roślin: 
klon zwyczajny, bez czarny, borówka czarna, 
chrzan pospolity, mniszek pospolity, tulipan 
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Rośliny z grupy okrytonasiennych są obecnie najlepiej rozwijającymi się roślinami 
o niezwykle waŜnym znaczeniu dla człowieka. NaleŜą do nich wszystkie podstawowe rośliny 
uprawne, m.in. tak waŜne zboŜa: pszenica, ryŜ, kukurydza, rośliny okopowe i warzywa. 

Rośliny okrytonasienne obejmują dwie klasy: jednoliścienne i dwuliścienne. 
W tabeli 4 przedstawiono porównanie wybranych cech oraz przedstawicieli tych dwu klas 
roślin. 
 
Tabela 4. Cechy charakterystyczne roślin jednoliściennych i dwuliściennych [opracowanie własne autora] 

Rośliny jednoliścienne 
 

Rośliny dwuliścienne 

rośliny zielone rośliny zielone i drzewiaste 
liście długie równowąskie o unerwieniu 
równoległym 

liście od szerokich do wąskich o unerwieniu 
siatkowatym 

łodyga o wiązkach przewodzących 
rozproszonych, nie przyrasta na grubość 

łodyga o wiązkach przewodzących ułoŜonych 
pierścieniowo, przyrasta na grubość  

system korzeniowy wiązkowy system korzeniowy palowy 
kwiaty w trójkątnych okółkach, np. 3 płatki 
korony, 3 pręciki lub stanowiących 
wielokrotność liczby 3. 

kwiaty w cztero– lub pięciokątnych 
okółkach, np. 4 płatki korony, 4 pręciki lub 
stanowiących wielokrotność liczby 4 lub 5. 

nasiona zawierają zarodek z 1 liścieniem nasiona zawierają zarodek z 2 liścieniami 
 

RozmnaŜanie się roślin nasiennych 
W przeciwieństwie do roślin nasiennych rośliny niŜsze, czyli mszaki i paprotniki, 

przechodzą skomplikowane cykle rozwojowe, w których na przemian zachodzi rozmnaŜanie 
płciowe z udziałem komórek płciowych i bezpłciowe przez zarodniki. Do procesu 
zapłodnienia, czyli połączenia komórek płciowych rośliny te potrzebują wody, a rozsiewane 
przez wiatr zarodniki są bardzo wraŜliwe na warunki środowiska, poniewaŜ nie są niczym 
osłonięte. W środowisku lądowym są to cechy niezbyt korzystne i znacznie zmniejszają 
ich szanse na rozprzestrzenianie się i rozwój. Rośliny nasienne czasem nazywa 
się kwiatowymi, poniewaŜ do rozmnaŜania płciowego wytwarzają kwiaty. 

 
Rys. 2. Budowa kwiatu [1, s. 8] 

Kwiat  jest skróconym pędem, zawierającym organy rozrodcze otoczone płonnym okwiatem. 
Płonny czyli nie wytwarzający komórek rozrodczych okwiat, tworzą płatki korony i działki 
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kielicha. Kwiat osadzony jest na szypułce, która tuŜ pod kwiatem rozszerza się tworząc dno 
kwiatowe. Typowy kwiat wewnątrz okwiatu posiada słupek czyli Ŝeński organ rozrodczy 
i pręciki czyli męskie organy rozrodcze. Słupek składa się ze znamienia, szyjki i zaląŜni. 
Zadaniem zaląŜni jest ochrona znajdującego się w niej jednego lub kilku zaląŜków, 
a w kaŜdym z nich powstaje komórka jajowa. Dookoła słupka znajdują się pręciki, a kaŜdy 
z nich zbudowany jest z długiej nitki i woreczków pyłkowych. W woreczkach pyłkowych 
powstają ziarna pyłku, a w nich męskie komórki płciowe. Kwiaty poszczególnych grup roślin 
róŜnią się nieco budową np. kształtem, liczbą pręcików, słupków, barwą. Mimo tych róŜnic 
u większości roślin, kwiaty mają jednak podobny plan budowy i są obupłciowe. Tylko 
u niektórych roślin okrytonasiennych, np. wierzby, leszczyny i nagonasiennych np. u sosny 
obserwujemy kwiaty jednopłciowe czyli oddzielnie występują kwiaty zawierają słupki 
i pręciki. Jeśli kwiaty jednopłciowe występują na tym samej roślinie nazywamy 
ją jednopienną, jeśli na dwóch oddzielnych to nazywamy ją dwupienną, np. wierzba, topola. 
Niektóre rośliny zamiast kwiatów posiadają kwiatostany czyli ich skupiska. 
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Rys. 3. Rodzaje kwiatostanów [1, s. 9] 

 
Powstawanie nasion i owoców 

Zapylenie to proces przenoszenia ziaren pyłku z pręcika na znamię słupka. Ziarna pyłku 
są przenoszone za pomocą wiatru i zwierząt, a przede wszystkim owadów. Kwiaty roślin 
owadopylnych są zbudowane tak, aby zachęcić owady do wejścia do ich wnętrza. Płatki 
korony są zwykle duŜe, kolorowe i pachnące, a wewnątrz kwiatów znajdują się miodniki 
wypełnione nektarem, który jest atrakcyjnym poŜywieniem dla owadów. Owad przeciskając 
się do miodników ociera się o woreczki pyłkowe i znamię słupka, zabiera na sobie pyłek, 
a przelatując na kolejne osobniki dostarcza go wprost na znamiona innych kwiatów. Proces 
ten nazywamy zapyleniem krzyŜowym. Ilość pyłku wytwarzana przez rośliny owadopylne jest 
niewielka, za to poszczególne jego ziarna są duŜe, szorstkie i lepkie, dzięki czemu dobrze 
przyklejają się do odnóŜy i tułowia owadów. Kwiaty roślin wiatropylnych nie muszą 
przyciągać Ŝadnych zwierząt; są więc małe, pozbawione atrakcyjnych kolorów, zapachów 
i nektaru. Zwykle są zebrane w wiotkie kwiatostany, mają niepozorny zielony okwiat, 
a pręciki i słupek wydłuŜone. Wytwarzają ogromne ilości pyłku, który jest mały i bardzo 
lekki, aby mógł łatwo unosić się na wietrze. Przykładami roślin wiatropylnych są: wierzba, 
leszczyna, klon, topola i rośliny zboŜowe oraz trawy. Najczęściej do zapylenia drzew 
dochodzi wówczas, gdy liście są jeszcze małe. 

 
Rys. 4. Budowa kwiatów wiatropylnych i owadopylnych [2, s. 113] 
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Rys. 5. Przykłady kwiatów owadopylnych [1, s. 10] 

 

Kiedy ziarno pyłku znajdzie się na znamieniu słupka, wytwarza łagiewkę pyłkową, która 
wrasta w głąb słupka. Jednocześnie ziarno pyłku, przekształca się w gametofit męski 
zawierający dwie komórki plemnikowe, które łagiewka pyłkowa dostarczy do zaląŜka 
bez udziału wody. Po dotarciu komórek plemnikowych do okienka zaląŜni następuje 
podwójne zapłodnienie, poniewaŜ jedna komórka plemnikowa łączy się z komórką jajową 
tworząc zygotę, która dzieląc się przekształca się w zarodek przyszłej rośliny. Druga komórka 
plemnikowa łącząc się z komórką centralną, tworzy materiał zapasowy, z którego będzie 
korzystał zarodek. Osłonki zaląŜka przekształcają się w łupinę i w ten sposób powstaje 
nasienie. U roślin okrytonasiennych po zapłodnieniu opada okwiat, pręciki, znamię słupka, 
a zaląŜnia zaczyna się rozrastać i zmieniać tworząc owocnię. ZaląŜek zawierający w sobie 
zapłodnioną komórkę jajową, przekształca się w nasienie, a otaczająca go zaląŜnia w owoc. 
Rozsiewanie nasion moŜe zachodzić na kilka sposobów: np. przy udziale wiatru, wody, 
zwierząt, a nawet  człowieka. 
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Nasienie jest właściwym organem rozmnaŜania i rozprzestrzeniania się roślin, jego zaletą 
jest to, Ŝe długi czas moŜe przeleŜeć w spoczynku. Funkcją nasienia jest równieŜ ochrona 
zarodka przed niesprzyjającymi warunkami, na przykład okres zimy lub suszy. Później 
w sprzyjających warunkach, czyli wysokiej wilgotności, duŜej ilości tlenu i w dość wysokiej 
temperaturze nasienie kiełkuje i wyrasta z niego siewka. Z nasienia, pierwszy wysuwa się 
korzeń mocujący młodą roślinę w glebie, następnie rozwija się pęd. Początkowo substancje 
odŜywcze pobierane są z nasienia do momentu, gdy siewka rozpocznie fotosyntezę. 

 
Rys. 6. Budowa nasienia roślin jednoliściennych [http://pl.wikipedia.org/wiki/Nasiona] 

 
Owoc to występujący u okrytozaląŜkowych organ, którego najwaŜniejszym elementem 
są nasiona. Owoc powstaje z zaląŜni słupka i ewentualnie dna kwiatowego. Wśród owoców 
wyróŜniamy: owoce pojedyncze i owoce złoŜone, do których zaliczamy owocostany i owoce 
zbiorowe. Gdy w jednym kwiecie występuje większa liczba słupków wolnych, wtedy 
powstają z nich samodzielne owocki, które tworzą owoc zbiorowy na wspólnym dnie 
kwiatowym (np. malina, truskawka). Są one często mylone z owocostanami, które powstają 
z kilku kwiatów zebranych w skupiony kwiatostan (np. morwa, kłębek buraka, figowiec, 
ananas). Ze względu na morfologię, owoce pojedyncze (czyli powstałe z jednej zaląŜni) 
dzielimy na suche i soczyste. Wśród owoców suchych rozróŜniamy pękające i niepękające. 
Owoce suche pękające wielonasienne posiadają suchą owocnię, która samoczynnie otwiera się 
aby rozsiewać nasiona. Owoce suche niepękające są najczęściej jednonasienne, a ich nasiona 
pozostają zamknięte w całej owocni lub jej części. Owoce soczyste inaczej mięsiste, są to 
owoce o miękkich tkankach. Rodzaje owoców pojedynczych z przykładami roślin 
przedstawiono w tabeli 5. 
 
Tabela 5. Podział owoców [opracowanie własne] 
 

owoce suche pękające 
 

owoce suche niepękające owoce soczyste 

strąk np. fasoli 
 

ziarniak np. Ŝyta, pszenicy pestkowiec np. wiśni 

łuszczyna np. rzepaku 
 

orzech np. dębu jagoda np. pomidora 

mieszek np. peonii 
 

orzeszek np. kłębki buraka  

torebka np. maku 
 

skrzydlak np. klonu  
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Rys. 7. Rodzaje owoców [1, s. 12] 

Owoce osłaniają i chronią nasiona oraz ułatwiają ich rozsiewanie. W rozsiewaniu nasion 
rośliny wykorzystują wiatr, wodę, siłę wyzwalaną przy pękaniu owoców oraz zwierzęta, 
dla których nasiona i owoce często stanowią pokarm. 
RozmnaŜanie bezpłciowe roślin polega przede wszystkim na odtwarzaniu całego organizmu 
z jego organów wegetatywnych. Do takiego sposobu rozmnaŜania szczególnie dobrze 
przystosowane są zmodyfikowane pędy roślin zielonych: rozłogi, bulwy, cebule i kłącza. 
Rozłogi występujące np. u truskawek, są pędami płoŜącymi się po powierzchni gleby, 
posiadającymi pączki i niewielkie korzenie, które szybko wrastają w podłoŜe. Przerwanie 
rozłogu oznacza powstanie nowej rośliny. Kłącza są pędami podziemnymi, zwykle 
rozgałęziającymi się, i w pewnej odległości od rośliny macierzystej, gdy starsza część kłącza 
obumiera, tworzącymi nowe rośliny. Przykładami roślin wytwarzających kłącza są: kosaciec, 
konwalia, perz. Znane nam dobrze bulwy ziemniaków są skróconymi pędami zawierającymi 
duŜe zapasy skrobi. Dzięki nim, kaŜda część bulwy ziemniaka z oczkiem, czyli zagłębieniem 
zawierającym pączek, moŜe dać początek nowej roślinie. Pędami podziemnymi słuŜącymi 
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do rozmnaŜania są takŜe cebule, których główną część stanowią zmodyfikowane, mięsiste 
liście. 

 
Rys. 8. Organy umoŜliwiające rozmnaŜanie wegetatywne roślin. [1, s. 18] 

 
Do bezpłciowego rozmnaŜania niektórych roślin zdrewniałych np. agrestu, orzecha 
włoskiego, ogrodnicy wykorzystują odkłady, czyli przygiętą do podłoŜa gałązkę drzewa lub 
krzewu mającą zdolność samoistnego ukorzeniania się. 
 
Wartość biologiczna i zastosowanie roślin ogrodniczych 

Człowiek korzysta juŜ od dziesiątków lat z roślin lub ich produktów na wiele róŜnych 
sposobów: uŜywa ich jako pokarmu, materiałów i surowców, stosuje je w postaci lekarstw, 
oraz do kształtowania i ulepszania środowiska a takŜe do ozdoby swoich mieszkań i ogrodów. 
Spośród roślin jadalnych najwaŜniejsze są: zboŜa, ziemniaki i rośliny strączkowe. Z warzyw 
na szczególne uznanie zasłuŜyły sobie warzywa korzeniowe i kapustne. Drzewiaste rośliny 
okrytonasienne, takie jak: dąb, orzech, dostarczają cennego drewna oraz owoców. WaŜnym 
surowcem przemysłowym jest burak cukrowy, a z roślin oleistych soja, słonecznik, rzepak, 
natomiast z roślin włóknistych len i konopie. Dla komunikacji i przemysłu wielkie znaczenie 
mają rośliny kauczukodajne. Z wybranych roślin np. z naparstnicy i pokrzyku, uzyskujemy 
substancje lecznicze oraz najrozmaitsze inne produkty roślinne. 

Warzywa to rośliny zielone (jednoroczne, dwuletnie lub wieloletnie), które słuŜą 
człowiekowi za pokarm bez technologicznego przerobu – w postaci naturalnej. Mogą być 
spoŜywane w całości lub tylko częściowo w postaci nasion, kwiatostanów, owoców, pędów, 
liści lub korzeni. MoŜna je zjadać na surowo, ugotowane, usmaŜone lub upieczone. UŜywane 
są równieŜ w przetworach lub jako przyprawy. Uprawą i produkcją warzyw zajmuje się dział 
ogrodnictwa zwany warzywnictwem. Warzywa są bardzo waŜnym składnikiem odŜywczym 
człowieka: stanowią źródło wielu witamin np. z grupy B, C, prowitaminy A oraz składników 
mineralnych. Są równieŜ źródłem niezwykle waŜnego dla naszego organizmu błonnika, mają 
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wysoką wartość biologiczną i dietetyczną. Wśród warzyw wyróŜniamy warzywa: kapustne, 
cebulowe, liściowe, korzeniowe, psiankowe, dyniowate, rzepowate, strączkowe, wieloletnie. 

 
 

 
Rys. 9. Przykłady roślin warzywniczych [2, s. 99] 

 
 
 

Drzewa i krzewy owocowe to rośliny, których uprawą zajmuje się dział ogrodnictwa zwany 
sadownictwem. Jadalne części drzew i krzewów to najczęściej owoce. Uprawiane 
są zazwyczaj w sadach, ogrodach i na plantacjach, ale mogą być takŜe pozyskiwane 
ze stanowisk naturalnych, czyli z lasów. Przykładami drzew owocowych występujących 
w strefie umiarkowanej są: brzoskwinia, czereśnia, grusza, jabłoń, leszczyna, morela, orzech 
włoski, śliwa, wiśnia. Do krzewów owocowych naleŜą: agrest, porzeczka, maliny. 
 
 

 

 

Rys. 10. Przykłady drzew i krzewów owocowych [2, s. 131] 
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Rys. 11. Pokroje drzew owocowych [2, s. 132] 

 
Rośliny ozdobne to grupa roślin jednorocznych, dwuletnich lub wieloletnich, a takŜe drzewa 
i krzewy o duŜych walorach dekoracyjnych np. o pięknych i ciekawych kwiatach, owocach, 
ulistnieniu, zabarwieniu pędów, pokroju oraz interesujących właściwościach. Roślinami 
ozdobnymi zajmuje się dział ogrodnictwa zwany kwiaciarstwem. 

 
Rys. 12. Przykłady roślin ozdobnych [2, s. 197] 

 
Podział roślin zielonych: 
− rośliny jednoroczne odbywają cały swój cykl rozwoju w czasie jednego sezonu 

wegetacyjnego czyli wiosną tworzą pędy i liście, a następnie zakwitają, zawiązują owoce 
i wydają nasiona, jesienią giną, uprawiamy je przygotowując rozsadę pod szkłem 
lub wysiewając wprost do gruntu, 

− rośliny dwuletnie w pierwszym roku wytwarzają części wegetatywne i przetrwalnikowe, 
w drugim generatywne czyli kwiaty, owoce, nasiona, uprawiamy je najczęściej 
z przygotowanej od czerwca do września rozsady, 

− byliny, czyli rośliny wieloletnie i zakwitające corocznie, wytwarzają trwałe części 
przetrwalnikowe (kłącza, bulwy, cebule), dzięki którym zachowują ciągłość swego Ŝycia, 
rozmnaŜamy je wegetatywnie i poprzez nasiona. 
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Podział roślin drzewiastych: 
− drzewa mają wyraźny pień, który rozgałęzia się i tworzy koronę; według wielkości 

dzielimy je na małe (5–8 m), średnie (10–15 m) i wysokie (20–40 m), drzewa mogą 
być przygotowane w szkółce w formie piennej (posiadają pień i koronę), naturalnej 
(rozgałęzione od dołu) i krzewiastej (bez przewodnika), 

− krzewy tworzą kilka równosilnych pędów wyrastających wprost z szyi korzeniowej 
lub tuŜ nad ziemią, dzieli się je na rozesłane (ścielące się), niskie (50–100 cm), średnie 
(120–180 cm) i wysokie (2–5 m), 

− podkrzewy zwane półkrzewami, rosną  tak jak krzewy, lecz pędy mają niecałkowicie 
zdrewniałe i osiągają najczęściej wysokość do 1,5 m, 

− krzewinki są to niskie rośliny (20–30 cm) o pędach zdrewniałych, częściowo 
asymilujących, w praktyce zalicza się je do bylin, 

− pnącza to swoista grupa roślin, gdyŜ mogą się piąć zarówno rośliny zielone 
jak i drzewiaste, tworzą one długie, wiotkie pędy płoŜące się po ziemi lub opierające 
o inne rośliny lub podpory, wyróŜniamy wśród nich: owijające się, samoczepne. 
 

Morfologiczne cechy roślin 
Znajomość cech morfologicznych roślin umoŜliwia ich rozpoznawanie oraz stosowanie 

prawidłowego nazewnictwa dotyczącego ich budowy, bardzo waŜnego dla kaŜdego 
ogrodnika. Na rysunkach przedstawiono przykłady ilustrujące wybrane cechy morfologiczne. 

Obserwując łodygi otaczających nas roślin moŜemy dostrzec ich duŜą róŜnorodność. 
Rysunek 11 przedstawia przykłady łodyg występujących u roślin zielonych. 

 
Rys. 13. Przykłady najczęściej występujących łodyg zielnych [1, s. 13] 

Łodyga to organ, z którego wyrastają liście, ich ułoŜenie nie jest przypadkowe. 
WyróŜniamy 4 typy ułoŜenia liści na łodydze: okółkowe, naprzeciwległe, skrętoległe 
i naprzemianległe. 
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Rys. 14. Typy ułoŜenia liści na łodydze [1, s. 15] 

UwaŜny obserwator zauwaŜy, Ŝe rośliny róŜnią się rodzajem liści i sposobem ich 
osadzenia. Rodzaje osadzenia liści na łodydze przedstawia rysunek 15. 

 

 
 

Rys. 15. Rodzaje osadzenie liści na łodydze [1, s. 15] 
 

Wśród liści moŜemy wyróŜnić: pojedyncze, czyli posiadające jedną blaszkę liściową 
na jednym ogonku i złoŜone, które posiadają wiele blaszek liściowych na jednym ogonku. 

 

 
Rys. 16. Rodzaje liści [1, s. 14] 

 
Na blaszce liściowej jest widoczne unerwienie, które moŜe być: pierzaste, pierzaste 

siatkowe lub równoległe. 
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Rys. 17. Typy unerwienia liścia [1, s. 17] 

 
U poszczególnych roślin li ście róŜnią się kształtem blaszki liściowej. Rysunek 18 

przedstawia przykłady blaszek liściowych występujących u liści pojedynczych i złoŜonych. 
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Rys. 18. Kształty blaszek liściowych [1, s. 16] 

 

 

 Liście posiadają bardzo róŜnorodne brzegi blaszki liściowej, przykłady najczęściej 
występujących przedstawia rysunek 19. 

 

 
 

Rys. 19. Brzegi blaszki liściowej [1, s. 17] 
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4.2.2. Pytania sprawdzające 
 

Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 
1. Co odróŜnia rośliny nasienne od roślin zarodnikowych? 
2. Jak przebiega proces powstawania nasion i owoców? 
3. Jak klasyfikujemy rośliny nasienne ze względu na cechy morfologiczne i wykorzystanie 

przez człowieka w ogrodnictwie? 
4. Jakie cechy morfologiczne moŜna wyróŜnić w budowie roślin? 
 
4.2.3. Ćwiczenia 
 
Ćwiczenie 1 

Dokonaj analizy rozmnaŜania roślin nasiennych poprzez nasiona i w sposób 
wegetatywny. 

 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) przeanalizować informacje i rysunki dotyczące rozmnaŜania oraz powstawania nasion 
i owoców zwracając szczególną uwagę na: 
− budowę kwiatów owadopylnych, 
− elementy budowy kwiatu, z których powstają nasiona i owoce, 
− warunki umoŜliwiające proces kiełkowania nasion, 
− przystosowania nasion i owoców do rozsiewania się w środowisku, 

2) przeanalizować informacje i rysunki dotyczące rozmnaŜania bezpłciowego roślin  
zwracając szczególną uwagę: 
− na zmodyfikowane pędy podziemne i nadziemne słuŜące do rozmnaŜania, 

3) po wykonaniu analiz i porównań: 
− wypisać, w poniŜszej tabeli, zalety bezpłciowego i płciowego rozmnaŜania roślin 

w ogrodnictwie, 
− uzupełnić poniŜszy schemat, odpowiadając na pytania tak, aby uzyskać jak najwięcej 

informacji o nasionach. 
 

Tabela do ćwiczenia 1. RozmnaŜanie płciowe i bezpłciowe roślin 
 

Zalety bezpłciowego rozmnaŜania roślin 
w ogrodnictwie 

Zalety płciowego rozmnaŜania roślin 
w ogrodnictwie 
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Schemat do ćwiczenia 1 

 
WyposaŜenie stanowiska pracy: 

− komputer z dostępem do sieci Internet, 
− rysunki kwiatów, owoców, pędów podziemnych roślin, 
− poradnik dla ucznia, 
− karty z przygotowanym wzorem tabeli i schematu. 
 
Ćwiczenie 2 

Oznacz wybrane rośliny nasienne. 

 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś:  

1) wyszukać naturalne okazy roślin po 2 przykłady reprezentujące warzywa, rośliny ozdobne 
oraz drzewa i krzewy owocowe , 

2) skorzystać z informacji i rysunków przedstawiających cechy morfologiczne roślin 
zawartych w poradniku dla ucznia, zwracając szczególną uwagę na: 
− ogólny wygląd rośliny miejsce jej występowania, 
− rodzaj łodygi, 
− liście ich rodzaj, kształt, unerwienie i brzeg blaszki liściowej, 
− barwę i rodzaj kwiatów lub kwiatostanów, 
− rodzaje owoców. 

Jak są wykorzy-
stywane przez 

człowieka? 

W jakich warun-
kach kiełkują? 

Jakie są rodzaje 
owoców? Czy 

wszystkie rośliny 
mają owoce? 

Jak są przystoso-
wane do warun-
ków środowiska? 

Kiedy i z jakich 
części kwiatów 

powstają? 

Jak są zbudowane? 

 
nasiona 
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3) oznaczyć cechy morfologiczne roślin według podanego wzoru: (korzystając z rysunków 
umieszczonych w poradniku). 

 
Wzór wypełnionej karty do oznaczania roślin 

Nazwa rośliny: 
 

Koniczyna łąkowa 

Opis ogólny: roślina zielona 
Łodyga: wzniesiona 
Liście: 3–listkowe, jajowate 
Kwiat: róŜowopurpurowy, kwiatostan w kształcie główki 
Owoc: strąk 
Miejsce występowania: łąki, miejsca trawiaste 

 
Wzór karty do oznaczania roślin 
Nazwa rośliny: 
 

 

Opis ogólny: 
 

 

Łodyga: 
 

 

Liście: 
 

 

Kwiat: 
 

 

Owoc: 
 

 

Miejsce występowania: 
 
 

 

 
WyposaŜenie stanowiska pracy: 

− rysunki liści, łodyg, kwiatów, owoców, pędów podziemnych roślin, 
− naturalne okazy roślin, 
− atlasy lub klucze do oznaczania roślin, 
− karty z przygotowanym wzorem tabeli do oznaczania roślin. 
 

4.2.4. Sprawdzian postępów  
 
Czy potrafisz: 

 
Tak 

 
Nie 

1) wymienić charakterystyczne cechy roślin nasiennych? � � 
2) wyjaśnić budowę kwiatu roślin owadopylnych? � � 
3) określić rolę owoców i nasion w Ŝyciu roślin? � � 
4) scharakteryzować sposoby rozmnaŜania wegetatywnego i ich 

zastosowania w ogrodnictwie? 
� � 

5) określić znaczenie roślin nasiennych w ogrodnictwie? � � 
6) oznaczyć cechy morfologiczne drzew, krzewów i roślin ozdobnych? � � 
7) wymienić przykłady owoców suchych i mięsistych? � � 
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5. SPRAWDZIAN OSIĄGNIĘĆ 
 
INSTRUKCJA DLA UCZNIA  
1. Przeczytaj uwaŜnie instrukcję. 
2. Podpisz imieniem i nazwiskiem kartę odpowiedzi. 
3. Zapoznaj się z zestawem zadań testowych. 
4. Sprawdzian składa się z 20 zadań 
5. Udzielaj odpowiedzi na załączonej karcie odpowiedzi. 
6. Tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa 
7. W przypadku pomyłki, błędną odpowiedź weź w kółko i zaznacz prawidłową 
8. Za kaŜdą prawidłową odpowiedź moŜesz zdobyć 1 punkt 
9. Na uwaŜne przeczytanie i udzielenie odpowiedzi masz 40 minut. 
 

Powodzenia! 
 

Materiały dla ucznia: 
– instrukcja, 
– zestaw zadań testowych, 
– karta odpowiedzi. 
 

ZESTAW ZADA Ń TESTOWYCH 
 
1. Proces wyparowywania wody poprzez aparaty szparkowe to 

a) fotosynteza. 
b) oddychanie. 
c) transpiracja. 
d) asymilacja. 
 

2. Proces fotosyntezy w komórce roślinnej zachodzi w 
a) mitochondrium. 
b) jądrze komórkowym. 
c) rybosomach. 
d) chloroplastach. 

 
3. Komórkę zwierzęcą od komórki roślinnej odróŜnia 

a) występowanie chloroplastów i ściany komórkowej. 
b) występowanie jądra komórkowego i ściany komórkowej. 
c) występowanie mitochondrium i błony komórkowej. 
d) występowanie chloroplastów i błony komórkowej. 

 
4. Do procesu fotosyntezy rośliny potrzebują 

a) wody, tlenu, dwutlenku węgla. 
b) wody, dwutlenku węgla, energii słonecznej. 
c) tlenu, wody, energii słonecznej. 
d) tlenu, dwutlenku węgla, energii słonecznej. 
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5. W czasie procesu oddychania rośliny 
a) pobierają związki nieorganiczne. 
b) uwalniają energię jest ze związków organicznych. 
c) wytwarzają związki organiczne. 
d) magazynują energię w związkach organicznych. 

 
6. Organy roślin pełnią określone funkcje. Która spośród wymienionych funkcji nie jest 

realizowana przez korzeń 
a) transportuje związki organiczne z liści do kwiatów. 
b) przytwierdza roślinę do podłoŜa. 
c) pobiera z gleby wodę z solami mineralnymi. 
d) pełni funkcję magazynu dla wytwarzanych przez roślinę związków organicznych. 

 

7. Do hormonów roślinnych, które regulują wzrost i rozwój roślin, naleŜą 
a) auksyny, cukier prosty glukoza. 
b) gibereliny, auksyny, cytokininy. 
c) cytokininy, tłuszcze, kwas abscysynowy. 
d) kwas abscysynowy, białka, cukry. 

 

8. Stosując w ogrodnictwie cytokininy moŜemy 
a) uzyskać bezpestkowe owoce i warzywa. 
b) przedłuŜyć trwałość ciętych kwiatów. 
c) przyspieszyć opadanie liści, kwiatów, owoców. 
d) wpływać na płeć kwiatów. 

 

9. Na rozwój roślin nasiennych nie miało wpływu 
a) wytworzenie nasion. 
b) rozwój tkanki przewodzącej. 
c) występowanie barwnych kwiatów. 
d) uniezaleŜnienie zapłodnienia od obecności wody. 

 

10. ZboŜa i trawy naleŜące do roślin jednoliściennych posiadają 
a) blaszki liściowe o róŜnych kształtach i szerokości z unerwieniem siatkowatym. 
b) nasiona zawierają zarodek o 2 liścieniach. 
c) system korzeniowy wiązkowy a liście równowąskie o unerwieniu równoległym. 
d) system korzeniowy palowy, kwiaty 5–krotne. 

 

11. Cechą charakterystyczną dla roślin nagonasiennych nie jest 
a) występowanie w formie drzew i krzewów. 
b) proces zapylenia i zapłodnienia, aby powstały nasiona. 
c) kwiaty owadopylne jako organy słuŜące do rozmnaŜania. 
d) nie wytwarzają owoców a ich liście to igły lub łuski. 
 

12. Kwiat to skrócony pęd, zawierający organy rozrodcze. Jest zbudowany z 
a) słupka, pręcików, płatków korony. 
b) słupka, pręcików, płatków korony, działek kielicha. 
c) słupków, pręcika, działek kielicha. 
d) słupków, pręcika, płatków korony, działek kielicha. 
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13. Rośliny wytwarzające tylko owoce suche to 
a) orzech leszczyny, strąk fasoli, torebka maku. 
b) orzech dębu, jagoda borówki, torebka maku. 
c) jagoda pomidora, łuszczyna rzepaku, ziarniak Ŝyta. 
d) pestkowiec wiśni, owoc poziomki z licznymi orzeszkami. 

 
14. Byliny to rośliny 

a) uprawiane zazwyczaj w ogrodach i na plantacjach. 
b) zielone jednoroczne. 
c) zielone dwuletnie. 
d) zielone wieloletnie. 

 
15. Do roślin zielonych nie naleŜą 

a) byliny. 
b) rośliny jednoroczne. 
c) krzewinki. 
d) rośliny dwuletnie. 

 
16. Do rozmnaŜania bezpłciowego roślin wykorzystujemy 

a) cebule, rozłogi i kłącza. 
b) liście, rozłogi i bulwy. 
c) bulwy, owoce i kłącza. 
d) odkłady, rozłogi i kwiaty. 

 
17. Owoce, które powstają z kilku kwiatów zebranych w skupiony kwiatostan to 

a) owocostany. 
b) owoc zbiorowy. 
c) owoce soczyste. 
d) owoce suche pękające. 

 
18. Prawidłowy podział roślin drzewiastych, to podział na 

a) drzewa, krzewy, podkrzewy, krzewinki, pnącza. 
b) drzewa, krzewy, podkrzewy, krzewinki, kłącza. 
c) drzewa, krzewy, byliny, krzewinki, pnącza. 
d) drzewa, kłącza, byliny, pnącza, krzewinki. 

 
19. W procesie powstawania owoców i nasion nie występuje 

a) zapylenie i zapłodnienie. 
b) zaląŜek z zapłodnioną komórką przekształcającą się w nasienie. 
c) zaląŜnia przekształcająca się w owoc. 
d) rozsiewanie owoców i nasion przez wiatr i zwierzęta. 

 
20. Rośliny zielone dla człowieka nie są 

a) pokarmem, źródłem witamin i składników mineralnych. 
b) źródłem cennego drewna i kauczuku. 
c) źródłem benzyny i oleju napędowego. 
d) źródłem surowców do produkcji cukru i oleju. 
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KARTA ODPOWIEDZI  
 
Imię i nazwisko.......................................................................................... 
 
Charakteryzowanie roślin  
 

Zakreśl poprawną odpowiedź. 
 

Nr 
zadania 

Odpowiedź Punkty 

1 a b c d  

2 a b c d  

3 a b c d  

4 a b c d  

5 a b c d  

6 a b c d  

7 a b c d  

8 a b c d  

9 a b c d  

10 a b c d  

11 a b c d  

12 a b c d  

13 a b c d  

14 a b c d  

15 a b c d  

16 a b c d  

17 a b c d  

18 a b c d  

19 a b c d  

20 a b c d  

Razem:  
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