
Temat: Budowa i podział grzybów. Budowa pleśni i porostów. 

 

Teoria: 

1.  Budowa i różnorodność grzybów 

Królestwo grzybów obejmuje gatunki, których przedstawiciele mają różne rozmiary, 

kształty i budowę. 

Grzyby to organizmy jądrowe, których ściana komórkowa zbudowana jest ze 

specjalnego rodzaju cukru – chityny.  

 

Grzyby jednokomórkowe (np. drożdże) mają ścianę komórkową i błonę komórkową 

oraz jądro komórkowe i wodniczkę. 

Grzyby wielokomórkowe są zbudowane z grzybni złożonej z mikroskopijnych nitek 

zwanych strzępkami. Są zaliczane do plechowców, a ich ciało to plecha. Luźno splecione 

strzępki tworzą grzybnię również pod ziemią, u grzybów kapeluszowych strzępki przerastają 

podłoże i łączą się ze sobą ściśle tworząc owocniki. 

 



 

2. Czynności życiowe grzybów 

Odżywianie się – są to organizmy cudzożywne, wodę i substancje pokarmowe 

pobierają ze środowiska. Pokarm uzyskują przez rozkład obumarłych szczątków 

organizmów i innych substancji pochodzenia naturalnego. Trawią pokarm poza organizmem 

– do podłoża wydzielają soki trawienne, które rozkładają substancje pokarmowe, a później 

strawione substancje pokarmowe chłoną z podłoża. Niektóre grzyby są pasożytnicze – 

odżywiają się kosztem innego organizmu, inne mogą żyć w symbiozie – wtedy oba 

organizmy czerpią z tego korzyści. 

Oddychanie – większość oddycha tlenowo. Beztlenowo oddychają drożdże – 

przeprowadzają fermentację alkoholową. 

 

Rozmnażanie się – rozmnażają się głównie 

bezpłciowo – przez zarodniki. Inne mogą 

rozmnażać się przez fragmentację grzybni (np. 

pleśniak). Drożdże rozmnażają się przez 

pączkowanie – na komórce macierzystej powstaje 

pączek, z którego rozwija się komórka potomna. 

 



3. Rodzaje, kształty i budowa pleśni. 

Pleśnie są to organizmy jedno- lub wielokomórkowe. Pleśń w podłożu w którym 

rośnie, tworzy grzybnię składającą się z delikatnych nitek zwanych strzępkami. Komórka 

pleśni składa się ze ściany komórkowej, błony komórkowej, cytoplazmy i jądra. 

 

 

4. Grzyby porostowe, porosty 

Grzyby porostowe, czyli porosty składają się z dwóch organizmów grzyba i glonu. 

Oba organizmy czerpią z tego współżycia korzyści: 

 grzyb (organizm cudzożywny) – swoimi strzępkami oplata komórki glonu, chroniąc je 

przez wyschnięciem oraz działaniem innych niekorzystnych czynników środowiska, 

dostarcza też wodę z solami mineralnymi; 

 glon (organizm samożywny) – wytwarza (w procesie fotosyntezy) substancje 

odżywcze, z których korzysta grzyb (np. cukry).  



 

 

Temat oraz wykonane zadania zapisz w zeszycie (rysunki przerysuj), zrób zdjęcie i wyślij na adres mailowy 

biologia.sps40@o2.pl. 

W razie jakichkolwiek problemów pisz na wskazany adres a ja postaram się pomóc.  

Jestem dla Was dostępna od 8:00 do 14:00 

 

Ankieta 

Proszę o odpowiedź na poniższe pytanie i odesłanie odpowiedzi na adres e-mail zamieszczony powyżej. 

 

Pytanie nr 1.  

Czy zadania wykonałeś/aś: 

A) Samodzielnie 

B) Z niewielką pomocą członków rodziny 

C) Z dużą pomocą członków rodziny 
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Zadanie 1. Na rysunku przedstawiono grzeb kapeluszowy. Podaj nazwy wskazanych 

elementów jego budowy. 

 

Zadanie 2.  Zaznacz dwa (2) poprawne dokończenia zdania. 

Grzyb wytwarza owocniki, które służą do: 

a. odżywianie się      c. wytwarzania zarodników 

b. rozmnażania się      d. wytwarzania komórek płciowych 

Zadanie 3. Przeczytaj tekst i oceń, czy podane zdania są prawdziwe czy fałszywe. Wpisz P, 

jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F, jeśli jest fałszywe. 

Grzyby potrzebują wody i substancji pokarmowych, które pobierają ze środowiska. Pokarm 

uzyskują przez rozkład obumarłych szczątków organizmów, produktów spożywczych, materiałów 

wykonanych z włókien pochodzenia naturalnego i innych substancji pochodzenia naturalnego. 

Grzyby pasożytnicze odżywiają się kosztem innych organizmów. Niektóre grzyby mogę żyć w 

symbiozie z glonami i tworzą porosty. 

I. Wszystkie grzyby są organizmami cudzożywnymi. 

II. Grzyby mają w swoich komórkach chloroplasty. 

III. Grzyby nie wykorzystują światła do odżywiania się. 

IV. Grzyby porostowe żyją w symbiozie z glonami. 

Zadanie 4. Określ, które organizmy tworzą porost. Wybierz z ramki odpowiednie pojęcia. 
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