
Temat: Poznajemy budowę roślin i tkanki roślinne. 

 

Teoria: 

1. Hierarchiczna budowa organizmów 

Na początku roku mówiliśmy o tym, że organizmy mają budowę hierarchiczną. 

Oznacza to, że można w nich wyróżnić kolejne poziomy organizacji, mniejsze i prostsze 

elementy tworzą struktury większe i bardziej złożone. U roślin wygląda to w następujący 

sposób: 

 

2. Organy roślinne 

Najliczniejszą grupę roślin stanowią rośliny okrytonasienne (bliżej poznamy je na 

kolejnych lekcjach). Typowa roślina okrytonasienna zbudowana jest z organów: korzeni, 

łodyg, liści, a na pewnym etapie rozwoju także kwiatów, a później owoców. 

 



3. Tkanki roślinne oraz ich rodzaje 

Większość tkanek roślinnych jest zbudowana z żywych komórek, jednak są i takie, 

w których skład wchodzą martwe komórki. Jak to możliwe? Po obumarciu żywych 

elementów komórki roślinnej pozostaje tylko ściana komórkowa, dzięki czemu komórka 

zachowuje swój kształt i może pełnić określone funkcje. 

Tkanki roślinne można ogólnie podzielić na twórcze i stałe. 

 

 Tkanki twórcze to te, w których komórki intensywnie się dzielą. W wyniku 

podziałów powstają nowe komórki – roślina rośnie na długość i przyrasta na grubość. 

 



 Tkanki stałe to te, których komórki już się nie dzielą. Należą do nich tkanki: 

okrywająca, miękiszowa, wzmacniająca i przewodząca. 

 

 

 

Temat oraz wykonane zadania zapisz w zeszycie (rysunek z zadania 1 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. 

a. Uzupełnij opis rysunku. Do nazwy każdego organu rośliny dopisz numer, którym 

go oznaczono. 

 

b. Wpisz w wykropkowane miejsca numery, którymi na rysunku zaznaczono 

organy pełniące opisane funkcje. 

I. Organ w którym roślina wytwarza substancje odżywcze, oznaczono na rysunku 

numerem ……. 

II. Organ, którym roślina pobiera wodę i sole mineralne, oznaczono na rysunku numerem 

……. 

III. Organ, który służy roślinie do rozmnażania płciowego, oznaczono na rysunku 

numerem ……. 

 

Zadanie 2. 

Przyporządkuj do opisów odpowiadające im nazwy tkanek, wybrane spośród 

zamieszczonych w ramce (patrz tabelka „Rodzaje tkanek stałych u roślin). 

 

 

I. Jest budowana z żywych komórek, które mogą między innymi gromadzić materiały 

zapasowe lub przeprowadzać fotosyntezę – …………………………… 

II. Jest budowana z żywych, wydłużonych, połączonych ze sobą komórek. Transportuje 

substancje odżywcze – ……………………….. 

III. Jest budowana z martwych, wydłużonych, połączonych ze sobą komórek. 

Transportuje wodę i sole mineralne – ……………………….. 

A. Owoc –   D. Łodyga –  

B. Liście –   E. Korzenie –  

C. Kwiat –  

* miękiszowa, *drewno, *łyko, *zwarcica 


