
Temat: Poznajemy budowę kwiatu. Rozmnażanie się roślin okrytonasiennych. 

 

Teoria: 

1. Kwiaty roślin okrytonasiennych 

Kwiaty to organy roślin nasiennych służące do rozmnażania płciowego. Kwiaty 

roślin okrytonasiennych mogą być różnorodne, jednak najczęściej są obupłciowe – znaczy 

to, że wewnątrz jednego kwiatu powstają oba rodzaje komórek rozrodczych – jajowe 

i plemnikowe. Większość kwiatów okrytonasiennych jest owadopylna, to znaczy, że 

zapylają je owady.  

Kwiaty okrytonasiennych niekiedy są rozdzielnopłciowe, to znaczy, ze jedne kwiaty – 

żeńskie – mają tylko części żeńskie – słupki, a inne – męskie – mają tylko części męskie – 

pręciki.  

Kwiaty wielu roślin występują w skupiskach zwanych kwiatostanami. Umożliwia to 

zapylenie wielu kwiatów w krótkim czasie. 

 

 

 

 

 



2. Budowa kwiatu 

 

3. Jak powstają nasiona i owoce 

 

W zalążni słupka znajdują się zalążki. Każdy zalążek zawiera komórkę jajową i jest 

otoczony osłonami. Po tym, jak ziarno pyłku osiądzie na znamieniu słupka, co nazywamy 

zapyleniem, wytwarza długą wypustkę, która wrasta w głąb słupka, przez szyjkę aż do 

zalążni. Ta wypustka to łagiewka pyłkowa. Wewnątrz łagiewki znajduje się komórka 

plemnikowa, która wnika do wnętrza zalążka, gdzie łączy się z komórką jajową, czyli 

zachodzi zapłodnienie. W wyniku zapłodnienia powstaje zygota, z której rozwija się 

zarodek przyszłej rośliny. Wokół zarodka rozwija się bielmo. Osłonki zalążka twardnieją 



i stają się łupiną nasienną, a cały zalążek nasieniem. Następnie niepotrzebne działki 

kielicha, płatki korony i pręciki więdną i opadają. Szyjka i znamię słupka także odpadają. 

Pozostaje zalążnia, której ściany grubieją i przekształcają się w owocnię. Owoc składa się 

z owocni i znajdujących się w środku nasion. 

4. Rozmnażanie wegetatywne roślin okrytonasiennych 

Rozmnażanie wegetatywne to forma rozmnażania bezpłciowego, w której nowa 

roślina powstaje z fragmentu rośliny macierzystej. Dzięki temu roślina potomna ma takie 

same cechy jak roślina macierzysta. Do rozmnażania wegetatywnego mogą służyć roślinom 

niektóre rodzaje zmodyfikowanych pędów – np. rozłogi truskawki czy kłącza perzu. Rośliną 

rozmnażającą się wegetatywnie są także ziemniaki. Bulwy z poprzedniego roku sadzi się 

w kolejnym roku, z każdej bulwy wyrasta nowa roślina wytwarzająca wiele nowych bulw. 

 

 

Temat oraz wykonane zadanie zapisz w zeszycie lub uzupełnij na wydrukowanej karcie, 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. 

Przyporządkuj zaznaczone na rysunku elementy budowy kwiatu do ich nazw. Wpisz 

numery w odpowiednie miejsca. 

 

A. Zalążnia - ……     E. Znamię słupka - …… 

B. Nitka pręcika - ……    F. Płatek korony - …… 

C. Główka pręcika - ……    G. Działka kielicha - …… 

D. Szyjka słupka - …… 

 

Zadanie 2. 

Rozwiąż logogryf. Litery w kratkach oznaczonych kolorem utworzą rozwiązanie. 

 

1. Żeński element rozrodczy kwiatu. 

2. Zapylanie za pośrednictwem owadów. 

3. Męski element rozrodczy kwiatu. 

4. Zbudowany z działek kielicha i płatków korony. 

5. Wydzielany przez miodniki. 

6. Płatki …… często są duże i barwne. 


